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ΚΙΕΙΝΕ ΤΕΧΤΕ ΕὔΗ αὐπσ δε ις ὃς υνῃ Ὁ ΡΗΙ ΘΙ ΠΒι50 ΟΗΕ 
ΝΟΒΙΕΘΟυΝΘΟΕΝ υδνῦ ὕΒβυναεν τ Ὁ 

ἨΕΒΑΟΘΘΕΘΕΒΕΝ ΝῸΝ ΗΑΝΘ ἹΠΕΤΖΜΑΝΝ 
Ι Ὰ5 ΜυβΑΤΟΕΒΙΞΟΗΕ ΒΈΛΟΜΕΝΤ ππηα 616 τη ηδτ ἰδ ἰοῃ θα 

ΡῬτγοίορα Ζὰ ἄβῃ δνδῆρθιθη, μογαῦβραερεθθὴ νοῃ Ῥτοΐ. [΄ς. 
Ἠ8η5 ἔοι ΖΔ ππ' .2. ἈΒΗ: τθεϑε: Ο0. ΨΕ 

2 ΙΕ ῬΕΕῚ ΑΙΧΤΕΒΤΕΝ ΜΑΞΒΤΥΒΟΙΟΟΘΙΕΝ, ΠΕΥΘαΒρΈΡΈ ΌΘ ἢ νΟΠ 
Ῥιοξ 16. Η 355: 11εὐζιπ δήπ. 2. ἈΠ 8. Ὁ. ΟΝ 

3 ΑΡΟΟΒΥΡΗΑᾺΑ 1: Βεαβία 465 Ῥείγιβανδηρο 5, ἀθὺ Ῥείγαβ- 
ἄροοδίυρβα πηἀ 465 Κι ούυσιηδ Ρβίγι, μεγαυβοθρθῦθη νοη Ῥσοῖ. 
Τὰς. τ. ΕτΊς ἢ  ΚΙοβί 4 Πη}. 2. Ααὐΐ. τό 5. ο.30 Μ: 

4 Αὐϑαξνυάηιμ τε ΡΕΕΡΙΟΤΕΝ 1: ΟΠρΡΊΠ685 Ἡότλε Χ ἄθοσ 
ἄβη ρυορῃδίθη [6 ΎΘ 188, Βογδυβρερεῦδη νοη Ῥτοΐ. [᾿ς. 
Ὧν. Ἐττὲπὶ ΚΙ οϑ ότι ητ. 160.-5; ΟΙΟ. ΜΙ 

5 ΤΙΤΌΒΘΊΒΟΗΕ ΤΈΧΤΕ 1: ΖῈΓ φοϑοῃίοῃΐῖα ἀεΥ οὐ θη δ βομθπ, 
τϑαῖα πη ΠΊ65586 1Π 2. πΠ6 4. ̓ἸΔΒυμυπαοτί, δυβοθνδῃ νος 
Ῥτοῦ. 1΄ς. Ηδηβ Π|1εῖζηβηπ. 2. Αὐῇ. τό 8. οἱϑο Μ. 

6 ὍΙΕ ῬΙΌΔΟΗΕ, πο ΚΠΠΒΟΠ ΘΙ ἀρραῖαΐ Παγαυβοθροῦθη νος 
Ρχοῖ. 1᾿ς. Η δὴ 11εἰ σηδπη. 2. Αὐῇ. τό 5. ο3ο Μ.. 

7 ΒΑΒΥΓΟΝΙΒΟΗ-ΑΞΘΘΥΒΊΒΟΗΕ ΤΈΧΤΕ, θείβοίζε νοὴ Ρσοῖ. τσ. 
Οατὶ Βεζοῖ α τ: Π΄16 βομδρῥαχηηρβιθσθηαθ. 20 5. ο.30 Μ.. 

8 ἈΑΡΟΘΕΥΡΗᾺ 1: Ενδηρειθη, Παγαιβρερεῦθη νοη Ρτοῖ. [Δςο. 
τ. Ετιοἢ ΚΙοβίοτιηδηπ. 2. Αὐυῇ. 21 5. 940 Μ. 

9 ῬΤΟΙΈΜΑΕΒ ΒΕΙΕΕ ΑΝ ΙΕ ΕἼΊΟΒΑ; ΠΕΟΙΔΌΒΡΟΡΟΌΘΠ νῸΠ 
ῬοΕ Ὁ: Ἀ ΔΟΙ Ἠ αΥπ δ 1 ὴἸἼἸὴὸ δὲ, ΘΙ ΘΟ 

ΙΟ ΠῚΕ ΗΙΜΜΕΙΒΑΗΕΤ ΡῈ ΜΌΟΞῈΕ, Πογαιβρερεθθὴ νΟη Ρτοῖ., 
Τὰς : Υ ἜΟδτὸ ιν 6:5. ΟΕ: 

[1 ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ ΠΙ: Αρτδρῆβδ, πϑιθ ΟΧΥσΠΥ ΟΠ ΒΙΟρΊΔ, ἀν 
νου Ρτοΐῖ, Τὰς. Ὁγ. Ετὶς ἢ ΚΙ βία πη. 20 5. ο420 Μ. 

Ι2 ἈΡΟΟΒΥΡΗᾺΑ τ᾿: Π7΄Ί6 Δροκύυρῆθη. ὈπΠεῖα ἀθ65 Ῥδαυαβ δη 
ἄϊε Τιδοαϊςθποῦ ὑπ ΚοΠηΐΠου, Παύϑυβραραῦθη νὸπ Ῥτοῖ. 
ΘΛ ο1Ὁ ΗΠ ἀγ δεῖ: ρὲ ἢ οὐ ΝΜ 

[3 Αὐϑαευάημτε ΡΕΕΡΙΟΤΕΝΊΙ: Εὐηξ δϑιρτθαϊρίθη Αὐρυϑέηβ, 
ἴῃ. φεΥθι Που ρύόϑα, ΠΟΥ αβραροῦΈη νου Ῥτοΐῖ. [ς. Ηδηβ. 
{16 2 8πη..- 16. 5. Ὅ.30 ΝΜ: 

14 ΑΞΙΕΟΘΗΙΒΟΗΕ ΡΑΡΥΒΙ, δυβρενάῃ! ππα ογκιᾶτί νῸη Ρτοΐ 
Ὁ. Ηδῃ5 Π1τὶεοἰζ δῆ. 2. Αυῇ. 32 5. οϑ8ο Μ. 

[516 ΠῈΞ ΡΕΟΡΗΕῚΤ ΑΜΟΒ, Ηδρτᾶϊβοῃ πα Οὐ ΟΠ 5Οἢ, εὐδήνς 
σερεθεῃ νοῦ Ὁ. ΤΟ 8 ΠΠ 68 ΜδΘΙΠ ΠΟΙ] ἃ υπα ΤΟ. Ηδῃ8 
τι δέΖτη ἃ τίτι. .32:. 5, ΤἸΌΟΣΝ: 

ἐγ 18 ΘΥΜΒΟΙῈ ῬΕῈΚ ΑΙΤῈΝ ΚΙΒΟΗΕ, δυβρενᾶῃ! ΟΠ Ῥχτοῦ. 
1χς: απὸ 1 ῦχε τ τς 22. 5. ΟΙ ΘΟ 

10 ΤΙΤΌΒΟΙΒΟΗΕ ΤΈΧΤΕ ΤΠ: ΟΥΙῸ πηῖββδαα βθουη πὶ ΠΤ ἶ558}}5 
γΟΤΘΉΠγ. ΠΘΥΘΌΒΡΈΡΘΌΕη νοὴ Ρτοῖ. 1,ο. Η δὴ [1ε{2Ζ- 

2. Αὐῇ!. 253. 5. ο,,Δο Μ. 
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ΠΈΕΙΝΕ, ΤΕΧΤΕ ΕΞ ΤΗΕΟΙΟΘΙΘΟΗΕ ὕΝῸ ΡΗΠΟΙΌΟΘΙΒΟΗΕ 

ΨΟΒΙΈΒΟΝΘΕΝ ὕδνὴὺ ὕΒΟΝΟΕΝ 

ΗΕΒΑΒΘΕΘΕΒΕΝ ΝΟῸΝ ΒΑΝΘ5 ΠΠΠΕΥΤΖΜΑΝΝ 
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Ζ, ας ὅτΩ ορόφθϑεβ. ἍΟΡΨΡΦΕΩΣ : 

ΗΝ ΣΉΒΗΣ 

ΒΒΟΞΟΗΕ ΠΕΘ ΑΒΙΘΤΟΡΗΑΝΕΘ 

ΜΙΤ ΑὐϑΟΘΕΑΉΗΠΤῈΝ ΑΝΤΙΚΕΝ 5ΒΟΗΟΙΜΕῈΝ 

ΗΕΒΑΙΒΟΑΞΒΟΕΒΕΝ 

ΝΟΝ 

ΚΕ. ΠΉΕΙΜ 50055 

ΒΟΝΝ 

Α. ΜΑΒοῦβ ὕνὴ Ε. ΨΕΒΕΒ᾽ 5 ΝΕΒΙΚΑΘ 

ΙΟΙΙ 
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ΨΟΚΒΕΜΕΒΆΚΌΝΑΕΝ 

1 ΤΕχτ. Ὁ 16 ἀρεμηπηοίεγαπσ ἄἀθσ ΕἸὄβομε ἀεβ Ατὐιβίορμδαπαες ᾿ἰϑί, νῖβ 
αἰϊα ἀδὺ ἀγαῖηεπ 465 αϊομίοιβ ἀροσμαιρί, ἱπὶ δ] σεπιθῖπεπ σνοσίγθ ΠΠΓ ἢ. 
Κογπιρίεϊεπ βἰπα βεϊΐεπ, τγο 5ἰβ δΌεὺ νουμπδπάθῃ 5]ηΠ4, ψῖβ Ἐτόβομε το 
Πα 1256, ἄδ ρῥῇερί ἀ1ε διββίομε δα ἀοἔπίανε μεπησ σεππρ Ζα 5εΠ, 
τοί ἄδσ {116 ἀθὺ νουρεβοβασεπεη Κοπ]εκίασεη. ἊΑ]5 Πααρι μαπαβο τ 6 
πα Ζὰ Ὀεἰτδομίεπ: εἶπ ανεππδβ (ΕΒ) 5. ΧΙ, εἶπ Ψεπεῖυβ (Ν) 
. ΧΙ, εἴπ νδίίσαπιβ τ ῖπα5 (Ὁ) 5. ΤΠΗΙ, εἶπ Ῥασγιβίπυβ (Α) 
Ὁ ΧΙΠ, εἶπ Απρτοβίδπαβ (ΜῈ) 5. ΧΙΠῚ. Τάπαῦεπ Κοτητηθη 815 
116 116 η ἐΥ αἀϊ6 Πουβίθ!αης ἀ65 ἰαεχίεβ ἀἰε σοτία ἀεσ βΌ ΒΟ] 16 π, [π5- 
γαβοπάθσθ ἀϊε δησείι γίεη ϑεἰσμνγοτίθ, ἴπ Ὀείσαομί, ἔεγπμευ ἀ16 νίθ]επ μαη- 
ἰασίαε σοῦ δηξ σαησεη Δι βίορ ΒΔ ΙβοΠεΥ σψεῖβα 'ἰπ ἄστη ἰαχίκοι ἀθ5 σαϊά 85 
Ζιϑδτητη  ηβϑίθ! ] πηρ ἀΕΥ Ἰείζίεγθεη θεαὶ (ουοπ, Οπδεβίζομεβ οὐϊσοδα 'π Ατ]βίο- 
δηῖβ ἔαθιυ]αβ. 1)155. ΡἘ1]. Αὐσεπίογαϊς. εἀ. Κὶ Ε1] εἰ Ἐ οἰτζεπβίείη ΣΧ ΠΤ, τὴ, 
45 1{. Ζυνιίβεμπεπ ἀΐθβεη Ζεαρσθη τηι55 αἷα Κπκ εκ] κίβοῃ νεγίδῃγεμ, 
6 ἔγῦμεγ θεία ῬενούΖσασιησ νοη αὶ ἀπὰ ΨΝ' ἰδὲ ἀπρεγεοβίϊσί, Ζατηδὶ 
εἰξάθιη Οουϊοη (8. ἃ. ο.) ἄυσοῃ οἷπε εἰηρσεμεπάς ἰδθα]]ατίβομς βίδιϑακ 
Ἐζεῖσὲ Πμαί, ἀδϑ5 ϑυϊάαβ τη Μ ὑπὰ Α Ζιιβαιητηησθποιησηεῃ αἶα ἀ]ζθϑία 
[αἴας ἀεγ ἀΡοτΠ] οἴθγπησ ἀδυϑία]]. 

1 ΘΟΗΟΙΙΕΝ. 16 αἰϊαιἴβοῃε Κοπηδᾶϊθ, ἀπτοῃ ἀἰ6 επύμνιοκίπησ 
Ε΄ σαίίαηρ Ζαπῃ ΚΙαββίβομθη ἱπίτγίστθη- ππα Πα Κίθυ]βίβρίεὶ ἀπα αἴθ ἀ!θβοὺ 
πίρεσεηκοιητηθηάς δχβίοί βοῆς Καπβίκικ Ζαυπϑοηβί ραηΖ ἴπ ἄθη Πἰπίοτι- 
ταμὰ σεγίοκι, ἔαπά εἴνγα νσοπὶ Ὀδρίπη (465 1Π1 ᾿Δῃγμυ ποτ δῃ ] θα οεΥ 
τααπαθ πἀπὰ ἰεβεσ. Ὥ εβα οὐγεοκιησ ἀοΥ ποῦ πἰομξ ΚΙαββίβομθπη νογβίαξα 
ΕΓ Κοιηδαάϊα, ὑγῈ πη ΓΔ ἰπΠΊ β'ππε (ἀ6γ ρεγραϊειβομθη βίῃ εκ Βρυθοῆθη 
7111, εὐτηρ!ομίς ἀϊς σο]εῃτίς Ὀεβομᾶξζείρσαησ. ΤΟΥΚοΟρΡΏτοπ Ὀερίππί τηϊΐ 6 Γ 
τάπιυπο ἀ65 νουμβαπάθηδη Ὀεβίαπαθβ, 65 ἴοϊσεη αἷθ εχ κυ ἴβομθπ, σ]οββο- 
ΓΆΡ ΒΙβοεη, Ἔχεσείβομθη ὈΕπυ Πρ αη ἀΕΥ Δ᾽ χα πα  ΠΊβομ θη σα] τίη, οἰ πΠ65 
ΑΓ βίορ δ Π65, εἰπὲ ΑυὐἹβίασοῃ. ΤΙάντηιβ τραϊριετί 485 σουβαπάθπα πηδίουϊαὶ. 
ΙΏβεσα βοβο θη Ὀϊδίθη ἰπ ἰἤγεπὶ Κοη ἀἰ6 ποίΐθπ εἶπεβ σϑυγίββεθ ϑυτη- 
Ἰδοδτι5 (1 ἸΔῃγῃ. π. (γ. ἢ), ἄθὺ βεϊπεύβειίβ δῦ Τιᾶάντηιβ ἔιιββί. 

ΑἸΙῈ ἀϊα σεπαηπίθη Βαηαβο 16 Ὑ Εῖβθη ΒΟ] ἢ 6 ἱπίου! Πθαγα ἀπ ΠΊΔΥ- 
ἰπαῖὶθ ποίζθῃ διΐ, διβϑοσ ἴῃ Π6Π ΔΈΟΝ ποΟΟὴ 5οοῃθ, αἷθ ἐγ ἀϊθ ἐθχικσαῖοῖς 
οηΐσ ΔΌΒΡΕΌΘη πη ἀα ἱσποτίοσὶ Ζὰ γεγάθη ρέϊθσεη. 1085 Ζείςμθη (), ἀδβ5 
ἰπῖσθ τηδ]θ ἴῃ ἸΠΒΘΥΘΙ αἰιβραθς Ὀερερσησῖ, σϑμξ δῖ δἴπθη 1 δυο ηταπτι5 465 
{Π|11| ἸΔΒγβυπάεσγιβ, ἀθσ Ῥ]αΐαβ, Ἄ ΟΙΚεη, ΕἸ ἀπά Ἐτὄβομα τπηΐαββί. 

1016 βοβο θη σεῦει εἰη ὈΪἃ νοῃ ἄεσ ννεἰΐθ ἀθὺ δἰθχαπαγι πίβομθη ΡΏ1]|ο- 
σῖὶΘ πα σψο ἸΠΓΟΥ δυθεϊϊϑτηθίῃοάθ. ΙΓ Ἰοβοη ἰοχικυ βοῆε ποΐθῃ, ου- 
ΓΘΙΠΡΕῈη ΌΘΙ ἄθη νογΖιρ ἀἰεβευ ΟὝΘΓ ἸῈΠΟῸΥ ἰθβαγί, πηὶτ θὰ ησο πη ΘΓ 
ἈΓ]αηΐθη, Ὀορτυπάπησοη νοῃ δἰμθίθβθῃ (50 νρ]. ζι ΕἘσὔβοῃθ 15. 169. 611. 
122. 1240. 1283. 1440. 1452). Ἐ5 ψετάβθη ἄρδει ἀΐβε νεγίθὰηρ εἶπα 
ΕΥΞ65. ΟὝΘΥ ΕἸΠΘΥ σγόββευθη ραυίθ ἀΠίρου ΠΊΘΏΤΘΓΘ ΡΘΥΘΟΠΘη οτὐνν ἄστιιηροη 8ῃ- 
βϑίβ]ῖ, διοἢ ΠΙΘΥ {πάθη Ξἰοἢ ἀησαῦθη ἀὔΘΥ εἶπα νειβοῃῖθάθπο Ζιιννεῖβαησ 
ι ἄδθῃ διβραῦθη νϑυβο θη Υ ΠΘΥΔσροΌοΥ (Ζ. Ὁ. Ζὰ 372. 431. 568. 6ογ. 
414. 1418). ΜΓ ἤπάθη ργαπηπηδιίβομθ ΘΙ θμπιησεη Οἰθη πίαυου οὐθΥ 
ΟἸΏ ΡΠ Ζίθυίου παίμγ, ᾿π5θαβοηάθτο βἰπα δἰίβομθ., ρ]οββθη  αἷ5 βοῖσῃς Κοπηΐ- 
ΟὨ; φαπηδομέ (Ζ. Ὁ. 121. 482. 558. 636. 826). ϑ6ῃγ ἅδεὶ] ἄδρεσβθὴ ἰβὲ οἱξ 
ἰα υδ τᾶς ἀθὺ εἰντποϊορίβομθη ποίθῃ (Ζ. Ὁ. 740). 

1 Ἔ 



4 ΨΟΚΒΕΜΕΚΚΌΝΟΕΝ 

ΕἾΠΕ στιρρα [τ βοῇ ὈΠΠᾺάθη αἴ6 τηθί ΠΟ μΒη 5ο ΠΟ] θη, ἀἰαῈ ΙΓ ΠΣ ἄθῃ 
᾿τόβοβομου νο]είϑπαϊσ τηϊτθι]εη, ὉΠ Εἶπα ῬΓΟΌΘ νῸΠ (ΘΓ εἰσεπαγί αἴ θβου 
1 εγρσείδιοη Ζὰ σαῦθη, ἱπὶ ΠΌΤΕ η ΔΌΕΘΓ Ἰσπουίθσεη. Ηϊβίουβομε ἀπᾶ δηίϊ- 
ααδτίβομε ποίθῃ 11θϑῖ τῇδ Ζ. Ὁ. Ζὰ 693. ΙΙ96. 1422, ἰΔἸτηπ 5 βομς 5ρὶϊΖ- 
ΠπαΙσκΚαϊΐθη εἴννα 53 πα 647. 

ὈϊεῈ ἀδπὶ σϑαδηκἝηζΖιβατητηθηῆδηρς ΠΔΟΠσΕμοΠ4θ ὄχεσεβα 'πΠῈ οἰ Ζθ Π6 ἢ 
ἰδί τηθίβίθγῃδεεΉ βπίνιοκαὶ. Τῃ ΖΑΒΙγθίσμαη ΓΆ]16η ἰδὲ αἷς Αὐδίορβαποθ- 
1ηἰεγριθίδιϊθη πο ἐγῃοσεη τηϊββσ] οκίθη σευβιομεπ (Ὀενγυβδδέ ἀπᾶ τπ- 
Ῥανγαββί !) σούς διυΐ ἀἴεβετη σερὶθί ἴῃ αἷἰθ ῬδΏπθη ἀ6Ὶ δἰΐθη θά οσ εἰη- 
σεϊεηκί. Ψοπ Βδομβίεμπη τνεσία ΠῚ πΠ5 5 πα πδιπτ 1 ἢ πιο Πς ἢ 6 ὈΕΙΘἤσαησοη 
ἌΡΕΙ ΡῬιοάϊθῃ ἰγασίβομ ου νου]ασθη, ΡΑΊδ 6] βίθ! 6 ΚοΟΙ ΒΟΥ Κοηυττεπίθη. 
Τλεγαγίὶσεβ Κοτιητηΐ σϑίθσθη ἢ δος} ἄθπ Ὀεπηεσκαπσει ρεσ χωμῳδού- 
μενοι Ζὰ σιίΐίθ, ἀ. ἢ. ἄδεσγ ἀ16 νίβίθῃ ἀΠΟδγτηΐεη, ἄθπεπ εἰπ Ζαΐ8}} εἶπα 
δι νῸΠ ἘΠΒΙΕΥΡΠΟΗΚαΙς νευξομαῖ Ππαὶ ἀπᾶὰ ἌΡΕΙ αἴας ἀπῖῖκαε ὑπᾶ τηοάσγπα 
Ἰπίεγργείθῃ 51ο ἢ 8415 βοβείΠΌΔΥ ψΊΒΒΕπθ νευρσοιῖθπ. [τῇ ἄρτῖσοη ΔΌΘΥ ἀατῇ 
ἄϊεβα σταρρα ἀβδὺ βοβο θη 415 αἴθ βομυνβοῃβία ππα ᾿πΠ δ] 5]οβεβίε ησΈβο 6 ῃ 
νγεγάθη. [16 ἈηΡΑΌΘη ΠΡΕΙ ΕἸΠῈ Χ τπα Ὑ 5ἰπᾶ, “0 »  τηδη βοίογέ βἰϑεῃΐ, 
δὰ5 ἄβθηῃ Κοχηκουβίθ! θη βα δὲ δυο] ββθη, ΟὔπΘ 8455 ΠΌΘΟΥ α16 ᾿π ΘΠ ΕΟ ΘΠ 
ἀεβ ψιΐζεβ δ ΠῸΓ ἴῃ ΟΕΥ ΤΠΘὮΓΖΔῊΪ ἀδγ [8116 ΚΙαυμεῖς εγγοῖομέ τ οσγάθη 
γγᾶγθ, γένεσι ἘΠ 800 εἰπε {116 νοῃ πηδο]!οῃκΚαίζεη ΠΙΘΙΓ τπ5 σε- 
ὙΟΠΠ]ΠΙΟΝ ΖῸΓ ΔαβνΔ}} νουσεϊεσί τυϊσγά. ͵ 

Ἐϊηῖρε νγεηῖσα βίοκομεη εὐΐγεαπ πᾶ ἀΡΕΥσαβομαη ἀπο ρογβόπομβα. 
ψεπάσησ, 86 ΕΠ Ζὰ ΕἾ. ΙΟΖ2Ὶ Ὀεμηετκὲ τἱτά, ἴπ ἔγεΠοῃ πίομὲ σας 
ΚΙΑΓΕΙ δυβαγιοκβϑυγεῖβα, α16 βοῃυ ]θιβοῆθη ῬΕΙΒΘΙ 566 Π ΜΟΥ ἀξδῃ 516 Ό6ῃ ! 
σέρεῃ ὙΠΒΕΡΕη δυίσείιηγε τγοσάθη, τη αὔτγίε ἄδθτὴ αἰἰομίοσ ἄκη ἴθ... 
πἰομὶ σνειϑῦρεη, ερεπβουγοηὶσ ἄθη ΚΠΈΚΟΙΙ ἄφη δε] ἀ65 αἰςῃίειβ, ΤῈ ΠΠ 
Ζὰ ΕὟ. 354 τηϊίσείε!!ς τῖγά, Αὐβίασοῃ πεῆτηἜῈ 8Π, 855 Ἃεὺ ἽΠΠΟΥ 51]6ἢ 1π 
ΕἸ ΠΖΕΟΙσΤΊΡΡΕΠ δυί]δβα, τπδησῃθ5 ΔΌΘΙ ὙΘΩΘΥ σΟτ σεβδιηΐομοῦ σοβρσο 6 ἢ 
ψγετάβ, ὑπᾶ ἀΕΥ ϑοβο]ϊαδέ βομα 5 ἵτασί: τὰ μΒδὲ ΨΟΩ] Αὐβίδσομοβ 
ἀλγΡΕΥ σεναββδίῦΡ ᾿ΆΠΪ 5ἰπαὰ ΙΓ ἴῃ αἷς ἵτασε 465 βοῇ "θη β 165 εἰπ- 
σείτεΐεη. Μεῖβέ ᾿ἰϑδί ἀ16 εἽὐκιἅπιηρσ ἴῃ ἴοΥπὴ ΟοΥΓ Ῥδυαρῆγαβα σέρεῦεῃ, αἸ6, 
ΟἾπα νγεϊζετεβ οὐδὺ τὴϊξ εἰἴποὴ ἀντὲ τοῦ 815 εἰπ]οἰϊπησ νοχσείγασεη, ἴαβέ 
ἀυτοῦπννεσ ἰεἰσῃς νευβίβπα 0} ἀπα Ὀοδομίεπμβυγεσέ ἰδ. Απ εἰπίσεη βίβ!] θη 
επίζεγηΐ 5: αἴθ πηγαί θυησ νη δ ππη5 ΖΒ ΟΊ Π6Π νου]ᾶρσα 50 ψνεϊΐ, 
455 ἀδγ νεγάδομί Ὀεγεοβερσέ εὐβομοῖηΐϊ, ἀογ Κοιητηθηίδίου Πα 6 πἰομΐ ΠΒΕΈΓΕμ, 
ΒΟΠΘΙΏ Εἴπθη ΔΠάρθγθη ἰοχί Κοτητηθηῖςίοσί (50 δἴτνα Ζὰ 1256 πᾶ 1285). 
ΝΊΟΠΕ ᾿τητηοΓ Δ ΌΕΥ ἰδὲ ἀδ5 Ξε οι νουβίβη ΠΟ ἢ. 8610 5ξ γε ππ τηδη, γγ16 ὈΠ|1Ὸ, 
ἀἴθβεη ποίΐζεῃ εἶπα ὑγεϊίρεμεπαάς βουρ]οβισιεῖς ἀθ5. δυβάπιοκβ ΚοπΖζααϊοσί 
ἀπ ἀ6πὶ τγοσίϊδαΐς πἰσῃΐ ὑεῖ ῖεὺ παοησεμί, τὸ ΠῸῚ ἀεΥ βππ πηΖυοιἀθαερ 
ΚοΠΠ.ΠΟἢ ἰβί, 5 [6] ε5. ἄοςῃ πίομῃξ δὴ Ἃ8|16π, ἴπ ἄθπθη ἀθγοῦ εἶπα δ1]Ζὰ 
σεάγϑησία δαβα πιο Κβυνεῖβε οὐαυ ἀυγοῃ διι5[4}} εἰποβ ἐΣ δ νευβία Πα Π15 δἱβ 
γοτδιββείζαῃσ ποῖνν επαΐσθη 5 Ζοῃεη5 5 Πη ππα ΔΌβιομὶ ἀοὺ Ὀεπηουκαησ ἴτῃ 
ἄσπηκεὶ Ὀ]εῖθέ. Ἡδαπρ οὐτηδρ]ομέ οἷπ ὈΠΟῸΚ δαΐ αἴθ ἰοϊα! εξ 465 τηδίθυα]β 
ἀδ5 νϑιβίβῃ 15 εἰπεὺ ΦΌΡΟΙ ΒΒΘΠΘΩ ὈΕΙΏΠΕΓΚΌΙΡ, πη ΟΕΥ 4]16 1 Π ὙΥΙΓ πἰοΒ 5 
Τϑομίαβ δηζΖιίΐδησθη τ ϊβδίθη. Ι͂ῃ αἴθ εἰροπατέ ἀοὺ ΔηΈ Κα ΚΟΙηΤΠ ΠΕΘΥ- 
γεῖβα ἔΠητί 8 ΕΥ̓ Πδηα ΖϑΒ]γείο μεσ Ὀεῖβρῖθ]α εἶπ Ἐ ὅτη εσ, ϑίπαϊθη Ζὰ 
ΑἸ ίορμδπεβ ππᾶ ἀδῃ αδἱΐθη ἘσΚΙΆσυθση ἀθββαῖθεη 1 1902, εἶπα βοπί, αϊ6 
ὙΠ αἱ. Ε ὄῃηεγς Ομ τγοϊΐζοσοπ Ζιιβαίζ Ζιίθσεη. 16. ϑοῃο  ησηδϑϑθ ἰδὲ 

4165 ἃπάθτθ 8]5 δἷῃ ΟΥΡΦΉΊΒΟΠΕῈ5 σαηΖζε. Μ᾽ ευβοβίθάθπα τηδρ]]ομκΚεϊΐθη (6 Γ 
εὐκ σης βίεμθη περεηεδϊπαπάθσ, δᾶυτο {τοὶ Πςἢ ὈΠᾺᾺ6η 516 Κείπεη σεσϑη- 
βαίΖ. Βεβοηάρις ἀδ, τγο 65 ϑίσῇ τπῇ α16 δαί! ππησ οἶπαβ τυϊῖζεβ Πδηαε]ξ, 
ΟΠ] Εη οἵἷϊ νϑυβοῃϊθάεπε, νὸρ ἀ6η δἰΐθη οὐκ βσεση ΒΕΥαΠσΈΖοσοπα τηῦσ!οῃ-. 
ΚοΙῖθη πὶ ἰηΐθγοσβθ δἴποὺ οὐΐαβϑιησ ἀοὺ εἰσθηι!ομθη ἱπί ΠΕ 65 ΒΟΠΈΖεθς 

Βειηθίηβδιη σεντγαϊσε 5βοῖη. Οἷξ τἰγτά ροϊ]εγηϊβίοσέ, [6115 τηϊῖ, [615 μη 

Ὡς υν, ..... ...". 

λα δον δόνδιυ.. «. ὩΣ ν...:-ὰνὰ 
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πΘηπαηρ 465 βΈρπειῖβ. Βεὶ ἄβῃ ΠΑτη ΘΠ Π] ΟΠ ΘΠ ΔΗ ΒΥ σθη τητπ55 Ὀεδομίείς 
ψγεγάθη, ἀδββ ΙΓ ΒδαΠρ ἴα πδπῖεη ἀ6γ στοβεπ δ᾽ εχδπάτγ πίβομεπ ρὨ]ο- 
Ἰοσεη 1π ψευθίπάπηρσ τηῖΐ βρϑίευ δαυΐσεσεθεπαπ, νῸπ γουπῃογεῖη ΚΟΠίσγον Υβα 
1πίεγργείδοπαη ἔπάθη, υϑβγεπάᾶ 1ῃἢτε μαπρίεἰβίαησ 5 Π5ομ τυ εἰσεπ 5 Ζιτη 
φετιηείηστιί 4116Γ Κοτητηθηίασε σασγάθ, εἰη βδονεσμδιῖ, ἀεὺ ἐΥ ἴἢτε 8]}- 
σειπεῖπα τὔγαϊσιησ πιο νερεββεῃ νγεσάθη ἀδτῖ. Βεὶ ἀδὺ διβυνδῆὶ 815 
ἄεια ἄδεγαιιβ σϑίσμθη πηδίευϊαὶ, 485 1Π Εἰ ΠΖΙΡΑΥΓΘΕΥ τγξῖθθ πα ὈέΈββου δ]5 
Ἰτσγρεπᾶνγο βοπϑί εἰπε ΘΙ ΠΌΪΙΟΚ ἴῃ αἶα ΡῥΒΠο]οσίβομα δὐρεῖϊξ 465 δἰτθυξαπη5 
σεβίδίίείς, Ἰεϊζεΐε τὴ ἀεὺ ἀορρεὶία σεβιοπίβραμκί, ἀ45 βίο τς Ὀοδομίεπς- 
νγεγία πᾶ (45 ἴογτηδὶ, πηεί μῃοα βοῇ οὐδ ΒἰβιοΞο, ᾿πίεγεββαπίε σογζαίθσθη. 
ΤΙΡΙοτηδέβομς σεπδυίσιοεις ἀκ δράπιοκβ ἰδέ Ζὺγ Ζεῖξ πητηδρ]οῃ, 48 ΜΓ 
Εἶπα νει βϑβϑ! σῆς ὑπαὶ ΠΕγϑι ΠΟ 6 δαβσαθα ἀ65 τνεϊ νουβίγθαςθη τηδίουἑ β 
πομέ Ῥεβιίζθη, νἹθ]]εῖο μέ δοῃ πὶῈ Ὀεβιίζεῃ τγεσάθη, ἀα ας Κοξίβρι ε!σκεὶς 
ἘΠ ἋαΥ ἩΠΡΕΠΕΘΙα ππλΐδησ Εἰἶπθ5 5ΟΙ ΠΕ Π ἘΠίοΥΠ ἢ 6 Π5 νἱθ] ]οἰομε πὶομξ 
5412 απ οὐΐίγασ 80 ΠΟΙΈΕΙ ΕΥΚΕπΠίπίβ5εη Ἐπίβργεομθη τγῦγάθ. ἘΠησίν ει] 6 
ΟΥ̓ πέίαγαπ αἴ6 Δαβσαῦθη ἋΕΥ ΑΥΒορ Δ ββοῃο θη νοῦ Ὠἰπάοτξἔ ἴῃ ἄστη 
3 ὈὔςδΕεΙ πἀπιΐαβδβεπάξη ΓΝ Ῥαπᾶ 5Ξεῖπεὺ δῦβσαῦθε ἀε5 ἀϊομίειβ, Οχίοσγά 1838, 
ἀπά νοὴ Τ᾽  ΠΕΙ, Ῥαγβ 1877. ΕἸΠπῸ 5ἰοβίυαπσ 465 τηδίδγίδὶβ νϑυβιοῃία 
Κοηπτδά Ζδοβεῦ, Ὁ ]΄᾽6ε Ηδπάβξομηίίεπ ὑπᾶ ΚΚΊΔββεη ἀδὺ Ατίβίορμδποϑ- 
5ΟΠΟΠ ΕΠ, 1 εἰρΖὶσ 1888 (υγβργάπρ!οῃ ἘἸΘοΚείβεπβ 7 υάομευ τὰν Κὶ. ῬΕ]]. 
ΒΌΡΡΙ.-Ὀ4. ΧΥΙ, 501 {{) ᾿ 

1 βαρ] ἢ ΓᾺΡ ἄδη σεῖδᾶβ ἴπ ἄβθῃ 5. ] πὶ ππνεγρ] εἰσ] 1οἢ ἄδπη ἀθτίσεη 
ςοαά., ᾿πβοπάσδγμεις ἄσθπ Νεπείυβ δῃ σε 465 τηδῖευ!8]5 ἀπα νο ] Ξιβ παϊσκεῖξ 
πα ΚΙΑγηοῖέ ἀοΥ Ἐδβϑιησ πδοπβίε μαπάθῃ ΒΕ δνεηηδβ βίεμέ ἀ16 βαοῆς σηκίῖσ. 
Ἐυϊπεγίοσα μαΐ ἴπ εἴπεῖη, ροῖ μαι βομθη τηρίβίεγυγευκ΄,, βαίποπ, ϑο Βα 
Αὐβίορμαπίοα ἴῃ {με (οάθεχ Βδνθηπαβο,, Τιοπάοη 1896, ἀδ5 ΒΕ δνεηπδθ- 
Τηδῖοθυα] ἴπ ὩοΥβι ΒΕ ΠΟ Πθτη ἀράσπιοκ νούρεϊεσι. ΝΈθεη ἀἴδβεῖη ἀδηϊοηβ- 
νγεσίθη αἀπί(ε] 465 σγεῦκεβ Ὀϊείεϊ βεῖηθ εἰσεπα δποσάπιπηρσ ππα διιβσαῦα, 
ΒΟΥΙΘ 5εῖηα Πρεγβείζιπσ ᾿ἴη5 ΕΠ ΒΟ ς πἰπᾶ 5εἰπε ποίεῃ εἴης {116 νοῃ ἰττ- 
ἐὔπηθσπ ὑπαὶ ἘΚ γ ΠΟ ΚοΙῖθπ, ἀ16 Ζαχα ἰ61} ἴῃ ἄσθπη οὐ πίθη Εὶ ὄιηυβοῦεπ 
γγεΚα εἶπα σνεσηϊομῃίοπάαε ΚαῸΚ εογέδθσεη μαῦεη. Βυςπεγίοταβς. δοάπιςο 
Βδξ 16 ἀβηξα}}15 αἷς πηΖινε  ἀϑϑιρκεὶς ἀθὺ νοσβαπάθη δυβσαῦεπ ἴπ Βυπάετίεη 
ψΟῸΠ ΓᾺ1]|6η σεζεῖσε. ΕἿΣ ὑηβεῖα Ζύεοκε ὙΥΔΥΓ εἶπα δῆσδθε ἄδεσ μπευκυηΐς 
πὰ νουκοιησηθπη εὔεπβο ἀρεγ] ἀββϑὶσ, τνῖα ταἰτθ] πησεπ ἄθεγ Κ]εἰπα νατίαηΐεῃ 
ἄεβ δυβάσχιςκβ. ἘΡθηθο ἀυτγίία πὶ ἰπίογεθθθο ἀθσ Κῦγζε 'ἰπ αἰϊθσπ ΓΆ|1|6 πη, 

ὙΟ Εἴπ τ ]5ϑνευβίξ Πα Πη15 Δι βΟ]Οββθη ταῦ ἀπὰ αἷε τηϊτ εἰ] πησ ηἰσμξ ἀπτοῖ 
Ῥεβοπάσδγε ᾿πίθγεββεη ἘΠ] ρΡΙ͂Ο]Θη σντιιγάθ, δῇ αἷς, Ἰοτηπηδία“, ἀἷθ βΠομνογίθ 
ἀε5 ἰεχίεϑ νεγΖιομίεί τνεγάξη. 

11 ἩΗΥΤΈΒΜΙΤΤΕΙ,. Καὶ ΠΚΞοΟΒα αὐβσαῦς ἀεγ Εσῦβομθ νοὸπ νὴ β΄ 58ῃ, 
Τιεἰρχὶρ 1881, ἀδπεῦεη ἀϊε νου ΒΙαγάεβ, Ηδ|16 1889, ὑπὶ ἄδὺ στὄββεσεπ 
δυιβ ἐπ ΠγΠΘὨ κεῖ: ἰπ ἀοτ δηΐάπιησ ἀεὺ Κοπ)]εκίασγεη ἀοΥ βἀϊΐογεη ππὰ ἀδγ 
Ἰοϑαγίθη ἀεσ οοαά. ἀεδίετϊογεβ νΉ] 6 Ὀεδομίθηβιν εσί. Κὶ οπητηθητθγία δυβραῦξη 
γοη ἘγχϊίΖϑθοομα, Ζάποι 1845, νᾶη Τεεα απ, Ιογάδη 1896, Κ οοκ. 

ΕῸΣ 4116 στ]! σ! οπσσοβοι  ΠἸΙΟΠθη ἵτγασεπ, αἶα νουβίθ πὰ ησῈ πη γῸπ ἀ6ΠῚ 
Κοιβίγοτη ἄδὺ ἀπίογνεϊς, ἄθτη βεϊσθεη Ἰθθεπ ἀεγ σενεϊ θη, ἀθῃ ἐγρίβομθη 
ἔγαν]θσσθίμθη νρὶ]. ΑἸΌγεομε ϊεδίοτίοῃ. Νεκγία, Τιεἰρχζῖς 1893. Ὦϊδς νοτ- 
γε μασπρ ἀεΥ ἀϊομίου κυ κ ἀθς ἀυβίορ απ οίβομεπ ἀσὸπ Ζν βοθθη Αἰβοῦν]ος 
ὑπα ἘυΠΡΙ465. ΖΓ σου ππαηρσ ἰδίβδο μοῦ ὈοΙεμιησ π΄ ἀεὺ βρβϊξζογεπ 
᾿ϊξογαΐῖαγ Ζαρε δὴ ἄθιῃ θεϊβρίϑὶ 465 Κοίμυσθ Α. Κὶ ὄτίε, Ἐδβιβομτιξε ΖῸΓ 
49. ῬἘ1].- εἴβ. 1907, 198 ἢ. Παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἢ περὶ τῶν τραγικῶν 
ἀπόχειται πίστις. 

ἘΘΌεπθο 5ἰπᾶ εἶπα σεῖῃθ νοὸπ ἰΥρίβομεπ νουβίθ] πησαπ ἀΡΕΓ ἀδ5. νεῖ- 
ΒΒ πα ἀθὺ Ὀεϊάθπ ἰγαρίκοι Ζὰ ἴῆταπ το] θη πᾶ ἴἤγου Καηβί, ἀἷθ βίο ἰπ 
ἄδῃ ἱγαριουβομο θη ἤπάδπ, δα ἀϊεβα 486}16 ζυγοκΖαξγθη. 



Ξανϑίας 
Διόνυσος 
Ἡραχλῆς 
Νεχρός 
Χάρων 
Παραχορήγημα βατράχων 
Χορὸς μυστῶν 
Οἰχέτης Πλούτωνος 
Θεράπαινα Περσεφόνης 
Πανδοχεύτρια α΄ 
Πανδοχεύτρια β΄ --- Πλαϑάνη 
Εὐριπίδης 
Αἴσχυλος 
Πλούτων 

“Ὑπόϑεσις 

λον πρὸς τὸ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔχπληξιν παρέχειν. ἐλϑὼν δὲ 
ὡς τὸν Ἡρα χλέα πρότερον, ἵνα ἐξετάσῃ τὰ χατὰ τὰς ὁδούς, 

ἧ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν Κέρβερον ᾧχετο, χαὶ ὀλίγα ἄττα περὶ τῶν 
τραγικῶν τούτῳ διαλεχϑεὶς ὁρμᾷ πρὸς τὸ προχείμενον. ἐπεὶ δὲ 
πρὸς τῇ ᾿Αχερουσία λίμνῃ γίνεται, ὁ μὲν Ξανϑίας, διὰ τὸ μιὴ 
συννεναυμαχηκχέναι τὴν περὶ ᾿Αργινούσας ναυμαχίαν, ὑπὸ τοῦ 
Χάρωνος οὐχ ἀναληφϑεὶς πεζῇ τὴν λίμνην χύχλῳ πορεύεται. 

ὁ δὲ Διόνυσος δύο ὀβολῶν περαιοῦται, προσπαίζων ἅμα τοῖς 
χατὰ τὸν πόρον ἄδουσι βατράχοις χαὶ γελωτοποιῶν. 

μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐν “Αἰιδου τῶν πραγμάτων ἤδη χειριζομένων 
οἵε μύσται χορεύοντες ἐν τῷ προφανεῖ χαὶ τὸν Ἴακχον 
 ΦΑᾺ 

ἄδοντες ἐν χοροῦ σχήματι χαϑορῶνται, ὅ τε Διόνυσος μετὰ 
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-τοῦ ϑεράποντος εἰς ταὐτὸν ἔρχεται τούτοις " τῶν δὲ προηδικη- 
μένων ὑπὸ ἫἩραχλέους προσπλεχομένων τῷ Διονύσῳ διὰ τὴν 
ἐκ τῆς σχευῆς ἄγνοιαν, μέχρι μὲν οὖν τινος οὐκ ἀγελοίως 
χειμάζονται, εἶτα μέντοι Ξ ὡς τὸν Πλούτωνα καὶ τὴν Περ- 
σέφατταν παραχϑέντες ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ 
ὃ μὲν τῶν μυστῶν χορὸς περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν ἐξισῶσα: 

χαὶ τοὺς ἀτίμους ἐντίμους ποιῆσαι χἀτέρων τινῶν πρὸς τὴν 
᾿Αϑηναίων πόλιν διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος 
μονόχωλον, ἄλλως δὲ τερπνὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει σύστα- 

σιν. παρεισάγεται γὰρ Εὐριπίδης Αἰσχύλῳ περὶ τῆς τραγικῆς 
διαφερόμενος, τὸ μὲν ἔμπροσϑεν Αἰσχύλου παρὰ τῷ “Αιδῃ 
βραβεῖον ἔχοντος χαὶ τοῦ τραγῳδικοῦ ϑρόνου, τότε δὲ Εὐρι- 

πίδου τῆς τιμῆς ἀντιποιησαμένου. συστήσαντος δὲ τοῦ ΠΙού- 
τωνος αὐτοῖς τὸν Διόνυσον διαχούξιν ἑχάτερος αὐτοῖν λόγους 
πολλοὺς χαὶ ποικίλους ποιεῖται, χαὶ τέλος πάντα ἔλεγχον καὶ 

πᾶσαν βάσανον οὐχ ἀπιϑάνως ἑχατέρου χατὰ τῆς ϑατέρου 
ποιήσεως προσαγαγόντος, χρίνας παρὰ προσδοχίαν ὁ Διόνυσος 
Αἴσχυλον νιχᾶν, ἔχων αὐτὸν ὡς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ καὶ φιλολόγως πεποιημένων. 

ἐδιδάχϑη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ᾿Ανιγχένη διὰ Φιλωνίδου εἰς 
Λήναια. πρῶτος ἦν. Φρύνιχος δεύτερος Μούσαις: Πλάτων 

τρίτος Κλεοφῶντι. οὕτω δὲ ἐϑαυμάσϑη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν 
αὐτῷ παράβασιν ὥστε καὶ ἀνεδιδάχϑη, ὥς φησι Δικαίαρχος. 

᾿Αριστοφάνους ὑπόϑεσις βατράχων. 

Μαϑὼν παρ᾽ Ἣραχλέους Διόνυσος τὴν ὁδὸν 
πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύεται, λαβὼν 

τὸ δέρμα. καὶ τὸ σχύταλον, ἀναγαγεῖν ϑέλων 

Εὐριπίδην λίμνην τε διέβαινεν χάτω 
χαὶ τῶν βατράχων ἀνέχραγεν εὔφημος χορός. 
ἔπειτα μυστῶν ἐχδοχή. Πλούτων δ᾽ ἰδὼν 
ὡς Ἣραχλεῖ προσέχρουσε διὰ τὸν Κέρβερον. 
ὡς δ᾽ ἀνεφάνη, τίϑεται τραγῳδίας ἀγών, 

χαὶ δὴ στεφανοῦταί γ᾽ Αἴσχυλος. τοῦτον δ᾽ ἄγει 
Διόνυσος εἰς φῶς, οὐχὶ μὰ Δί᾽ Εὐριπίδην. 



σι 

1ΙοΟ 
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Βάτραχοι 

Εἴπω τι τῶν εἰωϑότων, ὦ δέσποτα. 
Ξ ὅλος Ὅ: - ΑΙ τ" - ε Γ ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι:; 
γὴ τὸν Δί᾽ ὅτι βούλει γε, πλὴν ,.πιέζομιαι“, 

- ᾿ ’ ΄ ΄ μ 4 Ἐν ΄ 

τοῦτο δὲ φύλαξαι" πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 
Ν. μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; ΔΙΌ. πλήν γ᾽ ,..ὥς ϑλίβομαις“. 

. τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; ΔΙΟ. νὴ Δία 

ϑαρρῶν γε΄ μόνον ἐχεῖν᾽ ὅπως μὴ ᾽ρεῖς. ΞΑΝ. τὸ τί; 
εταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι ον ιᾶς. 

μηδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἄχϑος ἐπ᾿ ἐμαυτῷ φέρων, 
εἰ μὴ καϑαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι: 

ὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾿ξεμεῖν. Ι Ι 

. τί δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ σχεύη φέρειν 
εἴπερ ποιήσω υνηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος 
εἴωϑε ποιεῖν καὶ Λύχις χἀμειφίας: 
σχεύη φέρουσ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν χωμῳδίαν 
"ἡ νῦν ποιήσῃς ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, 
πλεῖν ἢ ᾿νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. 

. ὦ τρισχαχοδαίμων ἄρ᾽ ὃ τράχηλος οὑτοσί" 
ὅτι ϑλίβεται μέν, τὸ δὲ γέλοιον οὖχ ἐρεῖ. 
εἶτ᾽ ἐς ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή, 

μὲν ὧν Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου, 

αδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, 

ἵνα μὴ Ἐπ Ρυ τι μηδ᾽ ἄ ἄχϑος φέροι; 

οὗ γὰρ φέρω ᾽γώ; ΔΙΌ. πῶς φέρεις γάρ, ὅς γ᾽ ὀχεῖ: 

ἘΠΈΩΝ τε ταυτί. ΔΙΟ. τίνα τρόπον; ΞΑΝ. βαρέως πάνυ. 
οὔκουν τὸ βάρος τοῦϑ'᾽, ὃ σὺ φέρεις, ὄνος φέρει: 

΄πρΞ"; 

5 - ΟῊ Ὁ - - δ τς ες Ἁ Ἢ ᾿ ΄ Ἁ Ἀ .89 “7 . οὗ δηϑ᾽ ὅ γ ᾿ἔχω ᾿γὼ καὶ φέρω, μὰ τὸν Δί᾽ οὔ. 

πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει: 
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ἜΞΑΝ. οὐχ οἶδ᾽ - ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πι 
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έ 

ΔΙΌ. σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 
ἐν τῷ μέρει: σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρςξ. 

ΞΑΝ. οἴμοι κακοδαίμων " τί γὰρ ἐγὼ οὐχ ἐναυμάχουν ; 
ἢ τἄν σς χωχύειν ἂν ἐχέλευον μαχρά. 

΄ ὍΣ στὰ τ» - » ΠΕΣ ΕἿΣ. "- . ΄ 

ΔΙΌ. κατάβα, πανοῦργε. χαὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας 

ἤδη βαδίζων εἰμὶ τῆσδ᾽, οἵ πρῶτά με 
ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον, παῖ, ἦμί, παῖ. 

ΗΡΑ. τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς χε γταυριχῶς 
2 ΄ 

ἐνήλαϑ'᾽ ὅστις εἰπέ μοι, τουτὶ τί ἦν: 

1 Ὃ Ξανϑίας εὐϑὺς ἐν τῇ εἰσβολῇ διαβάλλει τούς τε κωμῳδοὺς ὡς 
γλοῖοις χρωμένους. 3 ἴδιον αὐτοῦ τὸ εἰς ταῦτα ὀλισ ϑαίνειν ὡς χα 

δευτέραις Θεσμοφοριαζούσαις (τ. 323 Κ) ὃ ϑεράπων φησὶν ὡς διάγε σαΐι 

τοῦτο τοὔπος οὗ δύναμαι φέρειν σχεύη τοσαῦτα χαὶ τὸν ὦμον ϑλίβομαι. 
ἐνταῦϑα δέ φησιν ὅτι οὗ δύναμαι ἀνέχεσϑαι τοῦ ϑλίβομαι λεγομένου. 
6 τέλοιον Αττικῶς, γελοῖον δὲ χοινόν. ἢ δὲ ππν ἢ αὐτῇ. 13 
Δίδυμός φησιν ὅτι νῦν Φρυνίχου τοῦ κωμικοῦ μέμνηται, ὡς παρ᾽ ἕκαστα 
ἐν ταῖς κωμῳδίαις φορτιχευομένου" ἔστι δὲ πατρὸς Εὐνομίδου. -κωμῳ- 
δεῖται δὲ χαὶ ὡς ξένος καὶ ἐπὶ φαυλότητι ποιημάτων χαὶ ὡς ἀλλότρια 
λέγων καὶ ὡς καχόμετρα. ΧΕΙ. Ζδεμου 70γ1. 14 Δύχις κωμῳδίας 
ποιητής. ὡς ψυχρὸς χωμῳδεῖται - λέγει δὲ αὐτὸν χαὶ Ἄ ες οὗ οὐδὲν 
φέρεται. 15 τριχῶς: 1) ἢ γὰρ ἐτᾶζο μἷ ἀρρ τ 1ὴ ἢ ἢ σχεύη φέρουσιν 
1ΠῚ ἢ σχεηφόρους (ἄνδρας ποι 555ε ἔστι δὲ ζΞ βιασμένος ὃ λό όγος᾽ 
εἴπερ ποιήσω Μηδὲν ὧν οὗτοι! ποιοῦσι, σὰξ νηφοροῦντας εἰσάγοντες μετὰ 
πολλῶν. περ! ἰλείπεται οὖν ἀκούειν εὖρος ὧν οὗτοι εἰώϑασ! ποιεῖν τοῖς 
σχευηφοροῦσιν, ἵνα τὸ σχευηφοροῦσι σημαίνῃ πτῶσιν δοτικῆν. (ὈΊε5Ε 
ψογαιββείζαῃσς Ὀϊείες εἰπε νἱετῖς ἱπέοιρσο δ οπετηδρς κείε, ΕΠΠ ΠΊΔΠ 
πσμς Δηπθῆτηθη Ψ0|, 4455 ἀδβ δηΐδηρββομοιίοι 1 ο]θίο ἢ ἢ4}}15 ἀϊθ ἔοττη 
αἷς ἀδιῖν [αβείθβ Ὑυπάθγη πιαββ πιδῃ ΒΊ ἢ, ἀδ85 ἴπὶ αἰζεσίαπη πᾶ ἱπ ἀ6Γ 
ΠπουΖοὶξ ἀαΥ Πδιτη]οϑα νεῖ 50 βοῆνεα Ὀβάθηκεη νοπισβδοῆΐ μαί. αεαϊσε 
νοη Ὀϊπάογ, Βεῖσκ, Μείπεκο, Β]αγάθβ, νοῦ δπάδγθη νεγῆπαθτί. ἘῚ Ὀτίηρί 
Ἰβαϊρ]ς ἢ εἶπα ἔοβϑίβίθππσ ἀ6Γ νογαιιββοίζαῃησ, (455 αἴ6 Κοπκυγγεπίθη αδἷβ 
Ῥδοκιγᾶσευ διῇλ ἀδεγ Ὀΐμπο δυζίιγείεπ, ἃ. ἢ. πδοὴῆ εἴπετη Βϑιυξρσοη Ξργδοῆ- 
ΒΕΌγδιοἢ 5 ] σῇ Ρείβοθθη δυζίιγείθη ἰαββεη. ναβ βδἰε ἀδθεὶ τηϑοῆθῃ, 
πᾶτη ΠΟ ἢ 5ο Βοος νῖῖΖε, ἰδέ ἀστοῃ ἀδ45 νοΥΒοτρεΒεπάς βεηῦρσεπα ἀεαι ! οἢ 
Βενοσγάβῃ.) 22 ἔπαιξεν, ἐπεὶ ὃ χέραμος ἐν ἑαυτῷ βαστάξζε: τὸν οἶνον 
ὥσπερ παῖδα καὶ τρέφε. 80 “χατηνέχϑη ὅμως καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸ 
πιέξζομαι. 33 ὅτι τῷ προτέρῳ ἔτει ἐπὶ ᾿Αντιγένους περὲ ᾿Αργίνουσαν 
ἐνέχων γαυμαχίᾳ οἱ ᾿Αϑηναῖοι συμμαχούντων δούλων, προχαχωϑέντες 
ἄλλαις ναυμαχίαις, οὔςτινας ἠλευϑέρωσαν. 35 τὸ χ, ὅτι κατάβα 
σί πρὸς τοὺς ἀξιοῦντας, ὅτι χατάβηϑι λέγεται μόνως. τὸ δὲ πανοῦργςξ, 

ἡμεῖς μὲν μετριώτερον πὸ; ᾿Αττιχοὶ δὲ ἐπὶ σφοδρᾶς βλασφη ἡμέας. 
Εδπιοῖ ἃ. ἃ. Ο. 40. 38 1. ὑβριστικῶς, καὶ τοῦτο οἶδεν Ἢ. ἐκ τῆς 

πρὸς αὐτοὺς μάχης. 1|. ἀντὲ τοῦ μαλακῶς. εἰρωνεύεται Τὰρ ὃ Ἢ. ὃ 
γὰρ Δ μαλακὸς καὶ τρυφηλός. οἴ. Β ὅπιετ 149. 
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ΔΙΟ. 

ΔΙΟ. 

γο ΔΙΌ. 

ΗΡΑ. 

ΗΡΑ. 

ἈΞΒΞΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [ 40 

ὁ παῖς. ΞΑΝ. τί ἔστιν ; ΔΙΟ. οὐχ ἐνεϑυμήϑης ; ΞΑΝ. τὸ τί; 
ὡς σφόδρα μι. ἔδεισε. ΞΑΝ. νὴ Δία, μνὴ μαίνοιό γε. 
οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαι μιὴ γελᾶν" 
χαίτοι δάχνω 7᾽ ἐμαυτόν" ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. 
ὦ δαιμόνιε, πρόσελϑε" δέομαι γάρ τί σου. 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων, 
ὁρῶν λεοντὴν ἐπὶ χροχωτῷ χειμένην. 
τίς ὁ νοῦς; τί χόϑορνος καὶ βὐπαιον ξυνηλϑέτην ; 
ποῖ Ἰῆς ἀπεδήμεις; ΔΙΌ. ἐπεβάτευον Κλεισϑένει. 
χαναυμάχησας; ΔΙῸ. καὶ χατεδύσαμέν γε ναῦς 
τῶν πολεμίων ἢ δώδεχ᾽ ἢ τρισκαίδεχαι. 
σφώ; ΔΙΟ. νὴ τὸν ᾿Απόλλω. ΞΑΝ. χἄτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμνην. 
χαὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσχοντί μοι 
τὴν ᾿Ανδρομέδοαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόϑος 
τὴν χαρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα. 
πόϑος πόσος τις; ΔΙΌ. μιχρός, ἡλίχος Μόλων. 

τυναιχός; ΔΙΌ. οὐ δῆτ΄. ΗΡΑ. ἀλλὰ παιδός; 
ΔΙΟ. οὐδαμῶς. 

ἀλλ᾽ ἀνδρός; ΔΙΌ. ἀπαπαῖ. ΗΡΑ. ξυνεγένου τῷ 

Κλεισϑένει ; 

μὴ) σχῶπτέ μ,, ὡδέλφ᾽ - οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω καχῶς " 
τοιοῦτος ἵμερός με διαλυμιαίνεται. 

ποῖός τις, ὡδελφίδιον; ΔΙΌ. οὐκ ἔχω φράσαι. 

ὅμως γε μέντοι σοι δι᾿ αἰνιγμῶν ἐρῶ 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεϑύμησας ἐξαίφνης ἔτνους : 
ἔτνους : βαβαιάξ, μυριάκις γ᾽ ἐν τῷ βίῳ. 
ἀρ᾽ ἐχδιδάσχω τὸ σαφές, ..ἢ ᾿τέρα. φράσω :““ 
(ἢ δῆτα περὶ ἔτνους γε πάνυ γὰρ μανθάνω. 

τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πόϑος 

Εὐριπίδου. ΗΡΑ. καὶ ταῦτα τοῦ τοῦνηνι εν 
χοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνϑρώπων τὸ μιὴ οὐκ 
ἐλϑεῖν ἐπ᾿ ἐχεῖνον. ΗΡΑ. πότερον τ “Αἰδου κάτω ; 

Γ Ἁ Ἁ γ᾿ “Ψ “7 ΄ 

χαὶ νὴ Δί’ εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω. 
“7 

ἢ 
τί βουλόμενος ; ΔΙΌ. δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. 

3 Φ οἱ μὲν Ἰὰρ οὐχέτ᾽ εἰσίν, δ ὄντες καχοί. 
τί δ᾽; οὐκ ᾿Ιοφῶν ζῇ; ΔΙΟ. τοῦτο γάρ τοι καὶ μόνον 
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ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑόν, εἰ χαὶ τοῦτ᾽ ἄρα᾽ 
οὗ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπως ἔχει. 

ΗΡΑ. εἶτ᾽ οὐχὶ Σοφοχλέα, πρότερον ὄντ᾽ Εὐριπίδου. 
᾿ μέλλεις ἀνάξειν, εἴπερ ἐχεῖϑεν δεῖ σ᾽ ἄγειν ; 

ΔΙΌ. οὔ, πρίν γ᾽ ἂν ἸΙοφῶντ᾽, ἀπολαβὼν αὐτὸν μιόνον, 
ἄνευ Σοφοχλέους ὅ τι ποιεῖ χωδωνίσω. 

χἄλλως ὁ μέν γ᾽ Εὐριπίδης, πανοῦργος ὦν, 

57 ἀταταί ' ἄτταταί ΑΜ εἴ. Τεβπ). 1190 67 Ηρα οπι. ςοἀά. 464. 
Κὶ ἄβίοσ. οἷ. 56 }ο]. 706 οὐ Βεμίϊεν 7 ἀνάξειν Ηδ]πὶ (εἴ. μέλλω) 
ἀνάγειν ἈΝ ἀναγαγεῖν ΤᾺΑΜ (νεγηατςο Κοπ]εκεαι). 

ῳ 

τὸν ὑποχριτὴν λέγεσθαι νυνὶ Μόλωνα. --- παίζει" ἔστι γὰρ μεγαλόσωμος 
ὃ Μόλων (ἀΐεΞξε βοβο θηπηαβθα ἰυρίβορΒ Γὰγ αἴθ νο]κοπητηθης τϑι]οβίσκεῖς 
ἀ6Γ βρἄξζεγεπ ππθεκαππίεη χωμῳδούμενοι σεσεπῦθο). 57 ϑυϊάαβ:: ἅππα- 
παί. συγκαταϑετικὸν ἐπίρρημα. εἰρηχότος γὰρ τοῦ Ἢ. χτλ. () 5. Βίεν 
τηῖϊξ ἘΝ σερεη ὍΑΜ'! 63 ὡς ἀδηφάγον τὸν Ἥραχλέα κωμῳδοῦσι 
64 ἔστι τὸ “ἡμιστίχιον ἐξ Ἐριπίδου ὙΨιπύλης ἔτ. γ63 Νδιοῖ 2. Απῇ!. 
67 Τινὲς ἀαδλόνται ἕν πρόσωπον λέγειν ὅλον. τινὲς δὲ διορίζουσι" τὸ 
τοῦ τεϑνηχότος ὡς τοῦ Ἣ. λέγοντος αὐτό. --- οὕτω γὰρ χαὶ αἱ διδα- 
σχαλίαι φέρουσι, τελευτήσαντος Εῤριπίδου τὸν διὸν αὐτοῦ δεδιδαχέναι 
ὃμώνυμον ἐν᾽ ἄστει ᾿Ιφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, ᾿Αλχμαίωνα, Βάχχας. 
72 Ἐυθριπίδου ἐξ Οἰνέως (ἔτ. κός Ναιοκ) σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος ξυμμάχων 
ἀπόλλυοσαι, οἱ μὲν γἸὰρ οὐχέτ᾽ εἰσίν, οἱ δ᾽ ὄντες χαχοί. οἴ. ἀϊΐε Ρατοάϊςα 
ἀε5 ΒΒίηΐου (ίςετο δᾶ Ατίὶς. 1, 20, 3. η8 χωμῳδεῖται γὰρ ὃ ᾿Ιοφῶν 
ὃ υἱὸς Σοφοχλέους, ὡς τὰ τοῦ πατρὸς λέγων ποιήματα. 70 ἀντὶ 
τοῦ δοχιμάσω, ὅτι τινὰ τῶν ὀρνέων δοχιμάζετα: τῷ τοῦ κώδωνος ψόφῳ. 
καὶ τοὺς ἵππους οὕτως ἐδοχίμαζον χώδωσιν εἰ ψοφοδεεῖς εἶεν, καὶ τοὺς 
ὄρτυγας. Δημήτριος (Ἰξίων οἴ. 5.80]. απ. 184. 308. 970. 990. 1196, 
Ψεβρ. 240, ὄρεϊ 1569) δὲ προσλαμβάνει: χαὶ ὅτι κατὰ τὰς φυλαχὰς εἰ 
ἐγρηγόρασι χώδωσι διεσήμαινον, ὅπως ἂν φϑέγγωνται. ὕὍερεγ Ὁ. 1., ἄδετγ 
Βδυπρ σερεη Αὐβίδγοῃ ρο]θτηϊβίοσί, ϑΌβθυη ἢ} 11, τό4 

"- οι 

8ο 
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χἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι" 
ὁ δ᾽ εὔχολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔχολος δ᾽ ἐχεῖ. 
᾿Αγάϑων δὲ ποῦ ᾽στιν; ΔΙΟ. ἀπολιπών μ» ἀποίχεται, 

ποιητὴς χαὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

ῖ Ἰῆς ὃ τλήμων; ΔΙΟ. ἐς μαχάρων εὐωχίαν. 

ὁ δὲ Ξενοχλέης; ΔΙΟ. ἐξόλοιτο νὴ Δία. 
Πυϑάγγελος δέ; ΞΑΝ. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος 
ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον δἰ ΠΕ σφόδρα. 

οὔκουν ἜΣ ἔστ᾽ ἐνταῦϑα μειραχύλλια 
τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν ἢ μόρια. 

Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα : 
ιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ στωμόλματα, 

χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης. 
.“ ΣΧ δ 

ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἣν μόνον χορὸν λάβῃ. 

ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδία. 

Ἰόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὔχ εὕροις ἔτι 

ζητῶν ἄν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκοι. 

πῶς γόνιμον; ΔΙΟ. ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 

τοιουτονί τι παροαχεχινδυνευμένον, 
ΧΩ Χ ΄ »λὶ ΄ ΄ 

αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα. 

ἢ φρένα μὲν οὐκ ἐϑέλουσαν ὀμόσαι χαϑ᾽ ἱερῶν. 
Ἰλῶτταν δ᾽ ἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ - ΔΙΌ. μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
Ἃ μο 

ἢ υἱὴν τ Υ ἐστίν, ὡς χαὶ σοὶ δοχεῖ. 
μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν " ἔχεις γὰρ οἰκίαν. 
χαὶ μιὴὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται. 
δειπνεῖν με δίδασχε. ΞΑΝ. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ἀλλ᾽ τς ἕνεχα τος τὴν σχευὴν ἔχων 

ἦλθον κατὰ σὴν μί ἰμεησιν, ἵνα. μιοι τοὺς ξένους 
τοὺς σοὺς ἀρ δ ο εἰ δεοίμνην, οἷσι σὺ 

ἔχρω τόϑ᾽, ἡνίκ᾽ ἦλϑες ἐπὶ τὸν Κέρβερον, 
τούτους φράσον μι, λιμένας, ἀρτοπώλια 

πορνεῖ᾿, ἀναπαύλας, ἐχτροπάς, χρήνας, ὁ ὁδοῖξι 
πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας, ὅπου 

χόρεις ὀλίγιστοι. ΞΑΝ. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἱέναι καὶ σύ γε; 
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ΔΙΌ. μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν 
ὅπῃ τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς “Αἰιδοῦ χάτω᾽ 

χαὶ μήτε ϑερμὴν μήτ᾽ ἄγαν φυχρὰν φράσῃς. 
ΗΡΑ. φέρε δή, τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα; 

υἱα μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ χάλω καὶ ϑρανίου, 
χρεμάσαντι σαυτόν. ΔΙΟ. παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. 

ΗΡΑ. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 
ἢ διὰ ϑυείας. ΔΙΌ. ἄρα κώνειον λέγεις : 

ΘῚ κἂν Ῥοῦτεε χαὶ εοἀά. ἐπιχειρήσειεν ἄν Α 83 οἴχεται ΚΝ 
ἀποίχεται ὕΑΜΒ ποῦ ποτ᾽ ἐστ᾽ (ορεῖ ΙΟ02 ἄνευ Ἐ ἰδίᾳ οείεη 
ΙΟ03 μάλλὰ Ῥοῖδοπ μάλα ἃ μᾶλλα ' χαὶ μάλα ΣᾺΜ τσό ΔΙΌ. 
χαὶ σὐγε ϑεία]εσ, νὰπ Τθεανγεη, νοη Δ εἸβαπ, 811 118 ὅπη Μῦ 
ὅπως ἘΝ ἀφίξομ᾽ νὺ ἀφιξόμεϑ᾽ ΚΕ 

83 τραγῳδίας ποιητής, ᾿Αϑηναῖος, υἱὸς Τισαμενοῦ. κωμῳ-δεῖται εἰς 
ϑεηλύτητα (ΤΒεβτα."). - 85 ὡς περὶ τετελευτηχότος λέγει. ὡσανεὶ εἶπε 
τὰς μακάρων νήσους. ὅτι ᾿Αρχελάῳ τῷ βασιλεῖ μέχρι τελευτῆς μετ᾽ 
ἄλλων πολλῶν συνὴν ἐν Μαχεδονίᾳ χαὶ μακάρων εὐωχίαν ἔφη τὴν 
ἐν τοῖς βασιλείοις διατριβὴν (Κοπίαπηϊπαίίοπ δὰ Ὀεϊάθη τευ επαθηρθη). 
86 υἱὸς Καρχίνου, ὃς κωμῳδεῖται ὡς ἄξεστος ἐν τῇ πο:ῆσει. 87 ἄσημος 
τραγχῳδός. τραγῳδίας ποιητὴς μοχϑ'ηρός. ΟἹ πλέον ἢ σταδέῳ Εὐριπίδου 
φλυαρώτερα. εἰς τοῦτο γὰρ Ἐδριπίδης ἐκακίζετο. τοῦτο δὲ ὡς ἐπὶ δρόμου, 
καϑὼς χαὶ ἐν τῇ συνηϑείᾳ λέγομεν (,, ΘΙ] Εηνν εἰς) οἵ. Βδτηετ τ ἔ. 
92 ἐπιφυλλίδες τὰ ἐπικείμενα τοῖς μεγάλοις βότρυσι βοτρύδια. στωμύλ-- 
ματα: λάλοι. 93 χελιδόνων μουσεῖα παρὰ τὰ ἐν ᾿Αλχμίήνῃ Εὐριπίδου 
(ἔτ. 88 Νὴ πολὺς δ᾽ ἀνεῖρπε κισσὸς, εὐφυὴς χλάδος, χελιδόνων μουσεῖον. 
οἵ. Ἀὅπιοεγ 187) ἀντὶ τοῦ βάρβαρα καὶ ἀσύνετα. χαὶ Τὰρ ἢ χελιδὼν ἐπὶ 
τῶν βαρβάρων χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς (6080) οὗ περιβρέμεται Θρηικία χελιδών. 
παροιμία ἐπὶ τῶν πολυλόγων καὶ ἐπαχϑῶν ταττομένη. Βε!άε φεβίομῖ8- 
Ρυαηκια ΤΟ] Θ ἢ Πϊογ Ὀεδομίεις βεΐη. Ἡδβυςοῆ. 5. ν. ὡς βάρβαρα καὶ ἀσύνετα 

- ποιούντων τῶν τραγικῶν. εἴ. ΑΕ5.ἢ. Αρ. 1050. 906 φυσιχόν τινα χαὶ 
μἢ βεβιασμένον, γεννητιχόν. 1. 517. Μδη Ὀδδομία ἀϊθ εἰμί πιησ νη 
οἶται Κοτηδαϊει. ἴῃ ἀ65 Κ ταϊίποβ. []᾿υτίνη. Ι00 4 Εὐριπίδου ἐχ Μελα- 
γίππης (τ. 487) Ν) ὄμνυμι δ᾽ ἱερὸν αἰϑέρ᾽ οἴκησιν Διός ΙΟΟῸ ἐξ 
᾿Αλεξάνδρου (ἔτ. 42 καὶ χρόνου πρόβαινε πούς (προὔβαινε ΕἸΠΊΞΙΟΥ Ὁ) 
102 παρὰ τὰ ἐξ Ἱππολύτου Εὐριπίδου (612) ἢ τλῶσσ᾽ ὁμώμοχ᾽ ἢ δὲ 
φρὴν ἄνώμοτος. Ι0.3 ἀντὶ τοῦ σοὶ ἀττιχῶς. σημειωτέον δὲ ὅτι χαὶ 
οἱ ᾿Αττιχοὶ κέχρηνται τῷ τοιούτῳ σχηματισμῶ, ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν 
Βάκχαις (503) χαταφρονεῖ με χαὶ Θήβας ὅδε. ΙΟ5 τοῦτο παρὰ τὸ 
ἐν ᾿Ανδρομάχῃ (Ὁ) μὴ τὸν ἐμὸν οἴχει νοῦν, ἐγὼ γὰρ ἀρχέσω οἴ. Ἐπ. 
Αὐιᾶτ. 237. 581, ῬΏΟΘΠ. 602 ἔτ. 144 Ν, ΙΡΒ. Αὐ]. 321. ΙΟ7 ταῦτά 
μ5, φησί, δίδασχε χαὶ μὴ χρῖνε τραγῳδίας ὅτι ἀδηφάγος ὃ Ἢ. Ι113 χρήνας: 
γράφεται χρημνούς. ὅσα δὲ οἱ ὁδοιποροῦντες ἐπάνω τῆς γῆς εὑρίσκουσι 
καϑ' ὁδόν, ταῦτα χαὶ αὐτὸς οἰόμενος καὶ ὁπὸ {ἣν εἶναι ἐρωτᾷ περὶ 

, ς ᾿ κι ξ-- - ᾿ ΄ - -- ΄ γ᾿" τούτων. [116 ὃ Ἥ. πρὸς τὸν Ξ. () ΙΖΣ τοῦ κάλω ἢ εὐϑεῖα ὃ χκάλως. 
΄ -ὐβῸ γε - , “- ᾿ “- ἃς, ΄ δ - " ᾿ 

ϑρανίων : ἐφ᾽ ὧν ἱστάμενοι οἱ ἀπαγχόμενο!: ἀρτῶσιν ἑαυτοὺς ἀπολαχτίζοντες 
», ΄ ΄ ΄ Ἶ “ ΄ [2 “445. » κ ΄ 

αῦτα. 123 σύντομος: οὗ μόνον ἐπίτομον λέγε: ἀλλὰ καὶ σύντομον. 
τετριμμένη: ὡς ἐπὶ ὁδοῦ (νία {τἰϊ4), ἅμα δὲ χαὶ πρὸς τὸ χώνειον διὰ 
ϑυείας τριβόμενον. 

120 



ΔΙΟ. 

ἈΡΑ. 

ΔΙΟ. 
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μάλιστά γε. ΔΙΌ. φυχράν γε καὶ δυσχείμερον " 
εὐϑὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντιχνήμια. 

βούλει ταχεῖαν χαὶ κατάντη σοι φράσω: 

γὴ τὸν Δί᾽, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστιχοῦ. 
χαϑέρπυσόν νυν ἐς Κεραμειχόν. ΔΙΟ. χἄτα τί: 
ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλὸν ΔΙΟ. τί δρῶ: 
ἀφιεθέγην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 
χἄπειτ᾽ ἐπειδὰν φῶσιν οἱ ϑεώμιενοι 
εἶναι, τόϑ'᾽ εἶναι χαὶ σὺ σαυτόν. ΔΙΌ. ποῖ; ΗΡΑ. 

χάτω. 

ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγχεφάλου ϑρίω δύο. 
οὐχ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. ΗΡΑ. τί δαί; 
ἥνπερ σὺ τότε χατῆλϑες. ΗΡΑ. ἀλλ᾽ ὃ πλοῦς 

πολύς. 

εὐϑὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ 
ἄβυσσον. ΔΙΟ. εἶτα πῶς περαιωϑήσομαι:; 

5 ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σ᾽ ἀνὴρ γέρων 
γαύτης διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 
φεῦ. ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀβολώ. 

πῶς ἠλϑέτην κἀχεῖσε: ΗΡΑ. Θησεὺς ἤγαγεν. 
μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις χαὶ ϑηρί᾽ ὄφει μυρία 

τατα. ΔΙΌ. μή μ᾽ ἔχπληττε μνηδὲ δειμάτου " 
οὗ γάρ μ"" ἀποτρέψεις. ΗΡΑ. εἶτα βόρβορον πολὺν 
α 

ΠῚ 

«ν λετο, 

σεν, ἢ πατρὸς γνγάϑον 

ἀν, ἢ" ρχον ὅρχον ὥμιοσεν. 

ἣ ΤΑΡΡ ΙΝ τὶ τις ον Ἐν 
γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι χεὶ 
τὴν πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Κινησίου. 

ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πνοή. 

ἢ το οτος ἐάν... ὃφξ 

[ἡ 
Γ 

σπιο ιο 

(ἢ 

(« 

ὄφει τε φῶς χάλλιστον. ὥσπερ ἐνῚθάδε, 

χαὶ μυρρινῶνας, χαὶ ϑιάσους εὐδαίμονας 

ἀνδρῶν γυναιχῶν, χαὶ χρότον χειρῶν πολῦν. 
οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν; ΗΡΑ. οἱ μεμυημένοι, 



ΤΥ 
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ΞΑΝ, γὴ τὸν Δί᾽ ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγων μοστήρια. 
ἀτὰρ οὐ χαϑέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον. 

127 κατάντη χαὶ ταχεῖαν Κ 120 εἶτα ΕΥΜ κἄταῦ 1Δ4Ὶ φεῦ 
Ξε! δβίδπαϊσ ᾿πΠ ΕΝ, Ζαπὶ νογβεισεβεπάεη σοζοσεπ ἴπ Μ 143 ταῦτ᾽ 
Α ταῦϑ Ν'ὶ τοῦτ᾽ ΒΒ τοῦτ᾽ ΞυρειΞξεηρίο αὖ Ὁ 147 δίκηχε Κ 
159 ἄγω Ἀν ἄγων ὕΜΑ 

συγκείμενα (ἢ). πιομαρ: εἰώϑασι καὶ τὸν ἐγχέφαλον ὀπτᾶν κατε:λ σαντες 

φασι (,,ππεεῖε). ΑἔΙ1309 φοβεῖ αὐτὸν ἐπίτηδες σμιχρύνων τὸ πλοῖον, 
συνάγων τοὺς δαχτύλους. 140 οὖχ ὡς τοῦτο λαμβάνοντος, ἀλλὰ πρὸς 

τοῖς νεχροῖς ἐπὶ τοῦ στόματος βάλλουσ: δύο δβολούς. ΤῸ). ΠΗ. πιςδέ αἰ οὉ 
ΕΓ ΙΓΚΙΙΓὮ Ζυγοὶ οὔοϊθη ὈοΚοιησηθπη βίο, ἀδς ἰξί εἰπ βϑιεπῆϊεῦ δαΐῖ ἄξη 
ΠΠΒίειβοά. Ζαριειοῃ ΔΌΕΥ δηρεβρίοϊς δα ἀϊα εἰζτίβ, ἄδτιη τοΐξῃ -- Ζυγεὶ 
ΟΌΟΪ6 τηϊΐζιρεθεη. 1) 45 ὉΙΞΡΓΠσΊΟΠς τηοίίν ἀΐδθξευ ἐχεσεβα Ὀείοπία τυδΒτ- 
ΒΟΒεΙ ΠΟ, ἀ8455 ἀθὺ ΟΠδτοπβοα 1 ΟΌΟΪ Ὀεΐπισ, ψῖθ δυο ἴπ Ὑδϑτβοῖΐ. 
Τάγαῖβ ἰδὲ ἴπ δε νου] θσεπάθηῃ ἔαβϑαησ εἶπα ὉΠΚΙατα Κοπίδμηϊπηδεοπ ἄετ 
σεάδηκεοησέησε επίβίδπάεη. 9]. Β ΟΤΏΕΥ 191. Ὦετ ἰοΐθποῦοὶ πτβρηΐησ- 
ΠΟ Ζιγ δοϊόβαησ ἀ65 νειτηῦσεηβ δἷβ Κἰεἰπβίε τηϊΐηΖα σεννβῃ!,. 146 ὅτ. 
τινὲς φασὲ τῷ σχῶρ πρῶτον χεχρῆσϑα: Στράττιν ἐν ᾿Αταλάντῃ δράματι. 
εῦδος δέ. πολλῷ γὰρ ὕστερον τῶν Βατράχων δεδίδαχται ἢ ᾿Αταλάντη 
ράττιδος (τ. 3--Ο ΚοΟΚ) σχῶρ: ἀποπάτημα. Ι:5Ὶ: τραγῳδίας ποι- 

τὴς πράψυχρος (ο πὶ Ἐ, πάογιγαγίβ ππᾶ εὶ ϑυϊάδβ 5. νυν. ἢ Μ. 
ἀδθετγάϊες: Φιλοχλέους υἱός, ὀφρϑαλμῶν ἰατρός, μιχρός. [πὶ Ψεπεῖιϑ: 
ἀντὲ τοῦ ϑανάσιμόν τινα λόγον ἔγραψεν, οἷα νῦν πολλὰ τίνοντα! τοῖς 
φαρμαγοῖς. Τλῖεπε Ἰπίεγργαίαϊίομυ ἰαβϑδία ἀδ5 ποσί πἰςῃξ 415 ΠΟπΠ6 Π ΡΓΟΡΓ ΠῚ 
ἀπα 145 νἱε]]εἰομέ μόρσιμον. 1548 διϑυραμβοποιὸς ὃς ἐποξησε πυρρίχην. 
ἐν τοῖς "δ οπ πολλῇ κινήσει ἐχρᾶτο. τινὲς δὲ οὗ γράφουσ: τὸν ,..,νὴ τοὺς 
ϑεούς“ (χτλ.) στίχον, ἀλλ᾽ ἀφαιροῦσιν αὐτὸν χαὶ τὸν ἑξῆς οὔτω γράφουσιν 
ἢ πορρίχην τις ἔιιαϑε τὴν Κινησίου. διὸ καὶ Ατρστοφάνης παρατίϑεησι τὸ 
ντίσιγμα καὶ τὸ σίγμα (ἀ. 1. πρὸς τοὺς ἐνηλλαγμένους τόπους καὶ μὴ συνά-- 

δοντας νρὶ. απάοτηδππ, απιπάτίβ5 ἀθγ αοβοι. ἄογ ΚΙ. ῬΕΪ. 88. ἀϊδα δπϑῖςδι 
ἀς5 Ασ. ἀδπδοῦ πίομί βίσμεσ Ζὰ δγαΐθσθεη. ΤΠ ]θῖτε γοπ 151 ππὰ 153} Ρ]αΐΖ- 
νεγίδυβομαησ ἀεγ Ὀεάεπῦ Αἰείμεβε νὸπ 1522 150 τοῖς μυστηρίοις ἐξ 
ἄστεος εἰς ᾿Ελευσῖνα διὰ τῶν ὄνων φέρουσι τὰ εἰς τὴν χρεῖαν. ὅϑεν ἢ 
παροιμία (,,Παπὰ ἀπθῖς ἀς εἶβ, χιῖ τηΐβογε ἱρβὶ Ια θογαγεηΐ, 40 δ] 15 θῈ πα δβϑϑεῖ 
εἰ τηϊβῖοα δῖνε 4] τηο᾽ βίας σοὶ Ομ η65 θχμαδιυτίγοηΐ, ἱγασίαπη δαΐο ΠῚ 6 ΤῸ 
1185 Ἰπσιπαββϑίτηα οπηηΐπο πα] ] πὶ Ροτορογθηῖ ΕΠ Ζοοῆς ἄγω -εΞ ςε] εῦτατο 
πη τηϊἐρεάδοβί --Ξ ἔεττε). [160 ἅμα τῷ λόγῳ ῥίπτει: τὰ σκεύη, ἵνα ὕστερον 

τέο 
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ΗΡΑ. οἵ σοι φράσουσ᾽ ἁπαξάπανϑ᾽ ὧν ἂν δέῃ. 
οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰκοῦσιν ϑύραις. 
χαὶ χαῖρε πόλλ᾽, ὦδελφέ. ΔΙΌ. νὴ Δία καὶ σύ γε 
δγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖϑις λάμβανε. 

ΞΑΝ. πρὶν καὶ καταϑέσϑαι; ΔΙΌ. καὶ ταχέως μέντοι πάνυ. 

ΞΑΝ. μὴ δηδ", ἰχετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσϑωσαί τινα. 

τῶν ἐχφ Ξρομένων, ὅστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. 
ΔΙΌ. ἐὰν δὲ μηῦρω; ΞΑΝ. τότ᾽ ἔμ᾽ ἄγειν. ΔΙΟ. χαλῶς λέγεις. 

χαὶ γάρ τινες φέρουσι τουτονὶ νεχρόν. 

οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηκχότα " 
ἄνϑρωπε, βούλει σχευάρι᾽ εἰς “Αιδοὺυ φέρειν ; 

ΝΕΚ. πόσ᾽ ἄττα ; ΔΙΟ. ταυτί. ΝΕ. δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς ; 
“Πα Ἂς: ἀλλ᾽ ἔλαττον. ΝΕΚ. ὑπάγεϑ᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 

ΔΙΌ. ἀνάμεινον, ὦ δαιμόνι᾽, ἐὰν ξυμβῶ τί σοι. 

ΝΕΚ. εἰ μὴ καταϑήσεις δύο δραχμάς, (νὴ διαλέγου. 
ΔΙΌ. λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. ΝΕ. ἀναβιῴην νῦν πάλιν. 
ΞΑΝ. ὡς σεμνὸς ὃ χατάρατος" οὐχ οἰμώξεται ; 

ἐγὼ βαδιοῦμαι. ΔΙῸ. χρηστὸς εἶ χαὶ γεννάδας. 

χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. ΧΑΡ. ὠόπ, παραβαλοῦ. 
ΞΙΑΝ. τουτὶ τί ἔστι; ΔΙΌ. τοῦτο: λίμνη νὴ Δία 

αὕτη ᾿στὶν ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. 

ΞΑΝ. νὴ τὸν Ποσειδῶ, χἄστι γ᾽ ὃ Χάρων οὕτοσί. 
ΔΙΌ. χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 

ΧΑΡ, τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ χακῶν χαὶ πραγμάτων ; 
τίς εἰς τὸ Λήϑης πεδίον, ἢ ᾿ς ὄνου πόκας, 

ἢ ̓ ς Κερβερίους, ἢ ̓ ς χόραχας, ἢ ᾿πὶ Ταίναρον; 
ΔΙΟ. ἐγχώ. ΧΑΡ. ταχέως ἔσβαινε. ΔΙΟ. ποῦ σχήσειν δοχεῖς ; 

ἐς ἐῤτους ὄντως: ΧΑΡ. ναὶ μὰ Δία, σοῦ γ᾽ εἵνεχα. 

ἔσβαινς δή. ΔΙΟ. παῖ, δεῦρο. ΧΑΡ. δοῦλον οὐχ ἄγω. 
εἰ μὴ νξεναῦμ. ἀχτὰΞ τὴν Ὲ}): τῶν χρεῶν. 

ΞΑΝ. μὰ τὸν Δί᾽, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφϑαλμιῶν. 
ΧΑΡ. οὔχουν περιϑρέξει δῆτα τὴν ἩΣΕ ΕΝ χύχλῳ; 

δ : 
160 ἔχειν ῥτοὸ ἄγειν ἘΠΙΞΟΒ] 170 τινες φέρουσι οοαά. τιν᾽ ἐκχφέρουσι 
ΕἸ ΠΊ5Ιου 175 ἐὰν ΑΜ ἵνα ἂνν᾽ ἵνα “177 ἀναβιοίην Ὁ 



19 3] ΕΚΌΞΟΗΕ 17 

.Χ88. 1900 ἔσβαινε ΒΑ εἴσβαινε ' ἔμβαινε Μ 193 χύχλῳ Ἐν 
τρέχων ΑΜ Ι94 ποι Υ 

(τός ἢ φαίνηται γελοιότερος κελευόμενος ὅρα: τὰ σχεύη. λέγε: γοῦν ,»πρὶν 
χαὶ χ’΄ς εἰπόντος ..σὺ δὲ χτὰ.“ ,,ὉἸὔΐαγ νεπίδεῖς. Ξιρεγδίοπε ΕὙΖβομα. 
169 τράφετα: καὶ ἔχω ἤγουν ,,ξὰν μὴ ἔχω ἀργύριον“, ἵνα λείπῃ ἀργύριον. 
173 πόσα σχεύη ἔχετε: Ἰελοίως ὃ βασταζόμενος. ἀσϑενῶς ἐρεῖ. “ 
δραχμὴ ξξ ὀβολῶν. δώδεκα ὀβολοὺς αἰτεῖ. 174 ὑπάγεϑ᾽: ἀναχωρεῖ 
(4]Ίσο Ζιι Τὴίομγβοβ ἃ. αμηιῃΐδθ)η. ὃ νεχρὸς πρὸς τοὺς νεχροφόρους φησί 
(Πομερ). 175 ἐὰν συμβῶ τί σοι: ἵνα συμφωνήσω σοί τι. ἔλεγον δὲ τὸ ἵνα 
ἀντὶ τοῦ ἐὰν χαὶ “Ὅμηρος Η (353) ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε“. Ἀ16 εν εἰ8- 
ΓΒ ιασ πη κ|αγ. ἐάν --- Οὐ νἱε]]εἰομῖ, 4150 ἀεπὶ ἵνα ἅΒμη]Π1οῃ. Τὺ σε ΚΕΒτί 
Διο ἢ ἵνα φσεϊεσεπί!οῃ 8η βίθ!]απ, ἀπ ἄθπθῃ τῆδῃ οἶπα Κοηαϊζίομαϊα ρδγεκαὶ 
οὐνγατίθη τῦταε [πὶ ἴα!]εῈ ἀδὺ ᾿ἰθβατί ἵνα ἴὰσ ΓΙ εἰπεη βοβο]δβϑίθη Κεὶπ 
σΥαπα ΖΓ ΚΟΙΥΠΠ ΠΕ Θτησ νοῦ. ΚΙ. Ατηθὶβ- Ηβηΐζε ΖῈΓ Βομηθγβίε]ε, ἄθευ 
ἄδθπ σϑῦσγδιοῃ ες ἐάν ἃ. ἃ. ο. νυ]. Β]ανδβ 1πὶ Κοιητηθηΐδσ. Ι77 Ὁ ἐν 
ἤϑει, ἐκ τοῦ ἐναντίου ἡμῖν; οἷον ἀπολοίμην (ΠςΒι15). οἱ δέ, ὅτι χαλεπὸν 
ἦν τότε τὸ ζῆν, ὥστε ἄμεινον εἶνα: τὸ τεϑνάναι. εἰς κατάραν οὖν λαμβάνει 
τὸ ἀναζῆσαι ἐν Αϑ'ηναίοις. κατηγορίαν δὲ ἔχει οὐ τὴν τυχοῦσαν. 
180 ἐλατιχὸν ἀπόφϑεγμα τὸ ὠόπ. 1ΒῚ Ὁ τοῦτο οἱ μέν φασι τὸν 
Διόνυσον λέγειν, οἱ δὲ τὸν Χανϑίαν. ἐνταῦϑα δὲ τοῦ πλοίου ὀφϑέντος 
“λλοιῶσϑαι χρὴ τὴν σχηνὴν καὶ εἶναι χατὰ τὴν ᾿Αχερουσίαν λίμνην 
τὸν τόπον ἐπὶ τοῦ λογείου ἢ ἐπὶ τῆς ὀρχήστρας, μηδέπω δὲ ἐν “Α:δου. 
184 Δημήτριός φησιν ᾿Αχαιοῦ ὅλον εἶναι ἐχ τοῦ Αἴϑωνος" λέγουσι δὲ 
αὐτὸ οἱ οΞΆμΡΑ (τ. τι Ν). πιϑανὸν ὑπονοεῖν τοὺς τρεῖς τοῦτο λέγοντας 
ἀσπαζομένους τὸν Χάρωνα: Διόνυσον, Ξανϑίαν καὶ τὸν νεχρόν. δεῖ 

Ἷ Ὁ .«- 
ΡΕῚ 

Ἰὰρ ὑπονοῆσαι βούλεσϑα: καὶ αὐτὸν συνεμβαίνειν αὐτοῖς (ἢ) 185 ὡς 
τόπους καταλέγει (νρ]. ᾿πβεῦ , ,οἰπβίεισεη ΠδῸΒ.. .. .). Ι8ϑ6ὺῦ τὸ 
ἀδύνατον τῶν καϑ' ἄδου δηλοῖ. ἀδύνατον Ἰὰρ πόκας ἀποχείρεσϑα: τῶν 
ὄνων᾽ φαίνεται () δὲ χαὶ παροιμιῶδες ἤδη εἶναι: (εἴ. 514. Ηε5. ῬΒοΙΐ. 5. ν. 
Ῥατοεη. ατ. ΠῚ Ρ. 5όξ, Αροβέ. ΧΙ 89. ἘΠίΖβομε Ζὰ ἄδι 5ἴ86}]18. Ψοῃ 
ΑἸΠβίορμδπεβ σεῦηάςεί, θεϊΖα μα] θη, ποδί τη ὄχνου πλοχαΐ Ζὰ νεγίδιβοῃ θη, 
νγὰβ5 βοουπ Ατβίδσοῃ (μοί. ϑυϊά. 5. ν.) νογρεΖζορεπ Ζὶὶ Παῦθη 5οΒεϊηΐ. 
187 τοὺς Ἐπέβδριοος λέγει. παίζει δὲ παρὰ τὸν Κέρβερον (ππίπη: 

, ͵ αἰ μετ ῊΣ Φωλ τες δ κα δι δὴ τ μήρῳ (λ 14) ράφουσιν, »ἐνϑιάδε Κερβερίων ἀντὶ τοῦ 

ἢ καὶ οἱ ἐκεῖσε ῥιπτόμενοι εἰς ἀπώλειαν ἤρχοντο. 180 Ὁ παρόσον 
οὕτως οἱ ναῦτα: εἰώϑασι: λέγειν χαριζόμενοι τῷ ἐπιβάτῃ (νεῖ! 516 65 
51πα ἢ). ΙΟῚ 1. οὗ περὶ χρημάτων καὶ πατρίδος, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἰδίου 

Ν 

πολλάχις, καὶ παρὰ τῷ Σοφοχλεῖ ἐν Χρύσῃ (ἴτ. 650) τοιοῦτος ὧν ἄρξεις 
τοῦὸς τοῦ χρέως. ἐνθάδε οὖν εἰ μὴ) νεναυμάχηχε περὶ τῆς ψυχῆς τῆς 
ἑαυτοῦ --- ΠῚ ὥς ποτε τῶν ᾿Αϑ'ηναίων ἐν περιστάσει Ἰενομένων χαὶ 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἀγωνιζομένων προσλαβόντων τοὺς δούλους καὶ ὕστερον 
ἐλευϑερίας ἀξιωσάντων. ΙΨ΄. ἢ εἴη ἂν λέγων νεχροὺς τοὺς ᾿Αϑοηναίους 
διὰ τὸ ἐσχάτως τότε πράττειν (5ο ΑΡρο]]οπῖος Ξομοὶ. βδη. 420). ΠῚ νεῖ- 
ττεΐεπ νοι ])επηθί 5 Ιχΐοῃ (ῬΠοί5 5. ν. χρέας). ,,[7Γπ|5επζοπίϊα οὈβουταπάδ 
εἰ ΑἸοχδαπαππὶ εἰ ᾿ἱπίεγργείεβ ποβίτὶ ἀς ᾿πάπβίγία να πίαγ σογίαϑβθ ΕὙΪΖεομο. 

5 ἄς95, Πῖ΄᾽ΆἊς Ετὔβομε ἀθς Ατἰϑέορμαπες. 2 
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18 ΑΕΞΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ἢ [94 

ΞΑΝ. ποῦ δῆτ᾽ ἀναμενῶ; ΧΑΡ, παρὰ τὸν Αὐαίνου λίϑον, 
ἐπὶ ταῖς ἀναπαῦλαις. ΔΙΌ. μανϑάνεις; ΞΑΝ. πάνυ 

υανϑάνω. 

οἴμοι καχοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών : 
ΧΑΡ. χάϑιζ᾽ ἐπὶ κώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω. 

οὗτος, τί ποιεῖς; ΔΙΟ. ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 

ἵἴζω ᾽πὶ κώπην, οὗπερ ἐχέλευές με σύ: 
ΧΑΡ, οὔχουν χαϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδί, γάστρων; ΔΙΟ. ἰδού. 
ΧΑΡ. οὔχουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε κἀχτενεῖς; ΔΙῸ, ἰδού. 
ΧΑΡ. οὗ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾽ ἀντιβὰς 

ἐλᾶς προϑύμως; ΔΙΌ. χκᾷτα πῶς δυνήσομαι, 

ἄπειρος, ἀϑαλάττωτος, ἀσαλαμίνιος 
ὥν, εἶτ᾽ ἐλαύνειν; ΧΑΡ, ᾿ῥᾷστ᾽ " ἀκούσει γὰρ μέλη 
χάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ. ΔΙΟ. τίνων: 

ΧΑΡ, βατράχων χύχνων ϑαυμαστά. ΔΙΟ. χατακχέλευς δή. 
ΧΑΡ, ὦ ὀπόπ, ὦ ὁπότ. 

ΒΑΤ. βρεχεκεχὲξ χοὰξ χοάξ, 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 
λιμναῖα, χρηνῶν τέχνα 

ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
φϑεγξώμιςϑ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδάν, 
χοὰξ χοάξ, 
ἣν ἀμφὶ Νυσήιον 
Διὸς Διῴώνυσον ἐν 

Λίμναισιν ἰαχήσαμιν, 
ἡνίχ᾽ ὁ χραιπαλόχωμος 
τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι 
χωρεῖ χατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. 
βρεκεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

107 ἐπιπλεῖ ἘΝ ἐπιπλεῖν ΑΜ ἔτι πλεῖ Καὶ ἄβίεσ 2ΟΙ ἀεεβὶ ἴπ 
προβαλεῖς ΚΝ 202 φλυαρῆσῃς ΠᾺΜ 216 Διώνυσον ἀοίείτ. Ηεπηδηη 
(νρ]. Ἐ]. ἀοςίγ. τπβίτ. 742 1.) Διόνυσον οοἀά. 

1094 1. παρὰ τὸ αὔους τοὺς νεχροὺς εἶναι, ὡς ὄντος τινὸς ἐν “Αιδου 
σ΄ Γ Γ Α " , Γ ἍΡ ΄ Υ 

οὕτως λεγομένου λίϑου. ΤΙ. τὸ μὲν φαινόμενον λίϑος ἦν Αα ίνου αλού- 
μενος, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς (Ὁ) οὕτως ἔχει" παρὰ τὸν λίϑον αδαίνου καὶ ξηραίνου 
(5ρῖ8] πὴϊ ἄθπη ἱπιρεγαῖῖν). ΠῚ. φασὶ δὲ αδαίνου λίϑον τινὰ λέγεσθαι 
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᾿Αϑήνησι (ἢ), παρ᾽ ὃν οἰκείως ἀπὸ τοῦ αὐαίνου παρήχϑοη, ἐπειδὴ οἱ πολὺν 
χρόνον περιμείναντές τινας εἰώϑασι λέγειν ,,αὖος γέγονα περιμένων“. 
ξοιχε δὲ ϑρυλούμενον τοῦτο ἤδη. Ι906 τίν: οἰωνῷ. δύναται δὲ τοῦτο 
καὶ ὃ Δ. χαὶ ὃ Ξ λέγειν. 107 ἤγουν ἐπὶ τὸ μεταχειρίζεσϑαι ταύτην᾽ 
ὃ ὃε παρανοῆσας ἐπάνω ταύτης ἐχάϑισεν. .. διὸ καὶ ἐπιπλήττεται 
παρὰ τοῦ Χάρωνος. 200 εἰσάγζουσι γὰρ τὸν Διόνυσον προγζάστορα 
καὶ οἰδαλέον ἀπὸ τῆς, ἀργίας καὶ οἰνοφλυγίας. 202 πρὸς τὰ ῥεύματα 
ἀντιβάς (Ὁ). 204 -ς ἢ διὰ τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν (Ὁ) ἢ ὅτι ἢ 
μὲν ἑτέρα τῶν ὑπηρετίδων νεῶν Σαλαμινία ἐκαλεῖτο (Ὁ), ἢ δ᾽ ἑτέρα Πάραλος. 
208 εἴσϑεσις μέλους χοροῦ μονοστροφικη. Ὡς προτίϑεται τὸ τοιοῦτον 
κῶλον δαχτολικὸν ὃν δίμετρον ἀκατάληχτον. χατὰ γὰρ μονοποδίαν μετρεῖται 
τὰ δαχτυλιχά. τὰ δὲ τοῦ χοροῦ χῶλά εἶσι δυοκαίδεχα, ὧν τὸ πρῶτον 
καὶ δεύτερον τροχαιχὰ ἑφϑ’ημιμερῖ), τὸν πρῶτον ἔχοντα πόδα τρίβραχον 
ἤτοι χορεῖον. εἰ δὲ βούλει, παιωνικὰ δίμετρα ἀχκατάλτηχτα, ἔκ παίωνος 
τετάρτου καὶ διιάμβου. τὰ ἑξῆς δύο χοριαμβικὰ δίμετρα καταληχτικά, 
ἤτοι ἑφϑ’ημιμερῆ. τὸ πέμπτον τρίμετρον χαταληχτιχόν. τὸ ἕκτον μονό- 
μετρον ἢ ἰαμβικὴ βάσις. τὸ ἕβδομον δίμετρον ὑπερκατάληχτον Ἰωνικὸν 
ἀπὸ ἘΠ ἌΜΟΝ τὸ ὄγδοον χοριαμβιχὸν τρίμετρον ἀκατάλνηχτον, τοῦ μὲν 
πρώτου ποδὸς πεντασυλλάβου τῆς πρώτης μαχρᾶς εἰς δύο βραχείας 
διαλυομένης ἐκ χορεΐου καὶ ἰάμβου. ὅϑεν ἴσως χαὶ χοριαμβικὸν ἐχλΉϑη. 
τοῦ δὲ δευτέρου Ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος, τοῦ δὲ τρίτου διιάμβου. τὸ ἔνατον 
χοριαμβιχὸν δίμετρον ἀκατάληνλτον. τὸ ἑξῆς ὅμοιον. τὸ παρατέλευτον 
τρί ετρον ἀχατάχηχτον᾽ ὃ καλεῖται προσῳδιακὸν διὰ τὸ τὸν πρῶτον ἔχειν 
πόδα ᾿Ιωνικὸν ἀπὸ μείζονος. τὸ τελευταῖον ὡς τὸ πρῶτον. ἐπὶ τῷ τέλει 
κορωνίς. 209 τοῦτα χαλεῖται παραχορηζήματα, ἐπειδὴ οὐχ δρῶνται 
ἐν τῷ ϑεάτρῳ οἱ βάτραχοι, οὐδὲ ὃ χορός" ἀλλ᾽ ἔσωϑεν μιμοῦνται τοὺς 
βατράχους. ὃ δὲ ἀνηϑῶς χορὸς ἐκ τῶν εὐσεβῶν νεχρῶν συνέστηκεν. 
211 ἐλλείπει ὃ καί ἵν’ ἡ λιμνῶν καὶ κρηνῶν τέχνα. καὶ τὰρ ἐν κρῆναις 
γίνονται καὶ εὑρίσκονται βάτραχοι. 212 τὴν μετὰ αὐλῶν κοινῆν. 
216 λείπει παῖδα. λίμναισι: τόπος ἱερὸς Διονύσου ἐν ᾧ καὶ οἶκος καὶ 
γεὼς τοῦ ϑεοῦ (ἀπὸ τῶν ἑαυτῶν λιμνῶν μεταφέρουσιν ἐπὶ τὸν ἐν Λίμνα:ις 
Διόνυσον λεγόμενον). Καλλίμαχος ἐν κάλῃ ολιμναΐῳ δὲ χοροστάδας 
ἦχον ἑορτάς“. Νύσα δὲ τόπος τῆς ᾿Αραβίας, ἔνϑα γεννᾶται ὃ Διόνυσος. 
τὸ ἰαχήσαμεν ἀντὶ τοῦ ἰαχοῦμεν (ἢ. τὸν ἐν Νύσῃ χώρᾳ Αἰϑιοπίας, 
εννηϑέντα υἱὸν δηλονότι. Νύσιος δὲ ὃ Διόνυσος τοῖς ᾿Ινδοῖς ὀνομάζεται 
πὸ τῆς ἐν Ἰνδοῖς Νύσης. οὗ μόνον δὲ ἐν Ἰνδοῖς, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς 
πρὸς ἀχτῖνα ἔϑνεσιν, ὥς φησι Φιλόστρατος ἐν τῷ ᾿Απολλωνίου τοῦ 
υανέως βίῳ (Π|, 3 Ρ. 24). χραιπαλόχωμος: ὃ κωμάζων ἐν κραιπάλοις 

τοῖς ἱεροῖς. τοῦτο μετωνυμία καλεῖται" ὃ χατὰ μέϑ'ην γινόμενος ὄμνος. 
218 Χύτροι ἑορτὴ παρ᾽ ᾿Αϑ’ηναίοις. ἄγεται δὲ παρὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, 
ἣν καὶ Θεόπομπος ἐχτίϑεται Ἰράφων οὕτως: ,,διασωϑέντας οὖν τοὺς 
ἀνθρώπους, ἥπερ ἐθάρρησαν ἡμέρᾳ, τῷ ταύτης ὀνόματι προσαγορεῦσαι 
χαὶ τὴν ἑορτὴν ἅπασαν. ἔπειτα ϑύειν αὐτοῖς ἔϑος ἔχουσι τῶν μὲν 
᾿Ολυμπίων ϑεῶν οὐδενὶ τὸ παράπαν, Ἕρμῇ δὲ Χϑονίῳ καὶ τῆς Χύτρας 
ἣν ἑἐφψοῦσι πάντες οἱ κατὰ τὴν πόλιν οὐδεὶς γεύεται τῶν ἱερέων. τοῦτο 
δὲ ποιοῦσι τῇ ἡμέρᾳ, καὶ τοὺς τότε παραγενομένους ὑπὲρ τῶν ἀποϑανόντων 
ἰλάσασϑαι τὸν Ἕρμην“. ἤγοντο δὲ ἀγῶνες αὐτόϑι οἱ Χύτρινοι καλού- 
μενοι, καϑά φησι Φιλόχορος ἐν τῇ ἔχτῃ τῶν ᾿Αττίδων. ΨΕ]. ὙΒεδορ. ἔτ. 342 
ΜΆΠΕΥ 1 ῬΒΠΟΟΒοΥ. ἔτ. 127 Μά]]οσ 1. 210 ἑαυτῶν τέμενος λέγουσι 
τὸ ἐν Λίμναις τοῦ Διονύσου ἱερόν, πρὸς δὲ τὴν ὁμωνυμίαν, ὅτι ἐν λίμναις 
εἰσὶν οἱ βάτραχοι, Λίμναι δὲ καὶ ἱερόν. ἐφεξῆς δὲ σύστημα καὶ περίοδος 
ἀμοιβαία ἑπτάχωλος ἰαμβιχῶν διμέτρων ἀχαταλήχτων, πλὴν τοῦ χώλου, 
ᾧ κέχρηνται ὡς ἐφομνίῳ ὁμοίου τῷ πρώτῳ τοῦ μέλους αὑτῶν. ἐπὶ τῷ 
τέλει παράγραφος. 
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ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι 

τὸν ὄρρον, ὦ χοὰξ χοάξ᾽ 
ἡμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ ἌΣ, 

ἀλλ᾽ ἐξόλοισϑ᾽ αὐτῷ χοάξ᾽ 

οὐδὲν γάρ ἐστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ κοάξ. 
εἰκότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράττων " 
ἐμὲ ἵ Ἰὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦσαι 
χαὶ χεροβάτας Πάν, ὁ χαλαμόφϑογγα παίζων᾽ 

προσεπιτέρπεται δ᾽ ὁ φορμιχτὰς ᾿Απόλλων, 
ἕγεχα δόναχος. ὃν ὑπολύριον 
ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 

χὲξ χοὰξ χοάξ. 
φλυχταίνας γ᾽ ἔχω, 

χὼ πρωχτὸς ἰδίει πάλαι, 

χἄτ᾽ αὐτίχ᾽ ἐγχύφα 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ 
ἀλλ᾽, ὦ φι ν- 

ἐ 

ΕΟ ἘΌΝ 
᾿δῇ (ΞΎΞΆ 
Ξι 
Ξ» 
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χοάξ. 

ιλῳδὸν γένος. 

παύσασϑε. ΒΑΤ. μᾶλλον μὲν 
φϑεγξόμεσϑ'᾽, εἰ δὴ ποτ᾽ 
ἡλίοις ἐν ἁμέραισιν 
ἡλάμεσϑα διὰ χυπείρου 
καὶ φλέω, χαίροντες ᾧδῆς 

να τὲ μέλεσιν. 

ἢ Διὸς ὄμβρον 
ἔνυδρον ἐν Ὡς χορξίαν 
αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσϑα 
πομιφολὺ γοπαφλάσμασιν. 

τς (ἐξ χοὰξ χοάξ. 
ἡμιῶν λαμβάνω. 

πεισόμεσϑα. 

ἘΞ 

Ξὺ- 

ἘΞῚΞ 
τες 

ἐΕΥ δῆ 

δὲ τὸν 
ὀσφὸν καὶ 

“539 ΒΑΤ. 

ποτης. 

λε᾿ , ταῦρον τὰ ΨΥ 
! ᾿ 
το ἃ [ΟἹ 

πῇ. 0} 
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χωπηλατεῖν. 

Ἰς 
αὐτῶν βαΐφϑογμα ὩΣ ΠΝ 

οὖν 

Ἐ εἰξὶρ 243 Ὁ ἡλάμεϑα 
Ἶ:"- ΡΩΘΝ 1:88! 
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ἔνϑεν καὶ τὸ δρρωδεῖν (ἢ), τὸν ὄρρον ἱδροῦν. Ὅμηρος (Ὁ (υ -ἰ 
ἐνόησα τοῦτο γὰρ πάσχουσ! οἱ φοβούμενοι. οἱ ὰρ δεδοιχ! 
τὸν ὄρρον. οἱ δὲ τὴν ὀσφὸν καὶ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν. πῶς οὖν ἐν Λυσι- 
στράτῃ (964) διώρισται " ποία, δ᾽ ὀσφὺς, ποῖος δ᾽ ὄρρος“. τῇ προφορᾷ δὲ 
πΡτϑας (γΕ]. Ζὰ 55) θα ὡς Ἦν ὐρμα 2206 σὺν αὐτῷ δηλο: «Εἰ 

Ω ᾧ:" φρ τὶ « Α Ω ὦ «Ὁ “Ἢ 

μέ οὺς ἑτέρου μονοστροφικοῦ ἔχ τα δε “διαφόρων ὁ ὀυπτώ. ὧν τὸ πρῶτον 
", μ. ᾿ ΄ 

τροχα:κὸν τρίμετρον ᾿βραχυχατάλνηλτον. τὸ ὃε ξύτερον ᾿Ιωνιχὸν τρίμετρον 
ἀχατάλ)οηχτον, τοῦ πρώτου ποδὸς παίωνος τετάρτου, τῶν δὲ ἐξ τὐης (ων, 
τὸ τρίτον χοριαμβικὸν δίμετρον β ἔραχηκα τάληχτον ἔχ παί ' 
καὶ ᾿ τοσχαικῆς συζυγίας. τὸ τέταρτον ὃ ἱμετρον ἀκατάγ)νηχτο ον ἔχ παίωνος 
ἑτάρτου καὶ διτροχαίου. τἄρξες, ἀρ εν ξεραι ἔμετρον ὑπε ρχατάγνηντον 

ἐκ παίωνος τετάρτου χαὶ ἰαμβικῶν συζυγιῶν " 
δίμετρον ἀγχατάλτηχτον, ἔχον ἄμφω τὼ πόδε ἑξασυλλ 
ἰαμβικὸν δί ἔμετρον ἀνατά)εηχτον. τὸ τελευταῖον ὃ 
230 χκεροβάτας: () Ο εἰς τὰ κέρατα τῶν ὁρᾷ κέ ἔρατος 
βαίνων ἢ (Τὴ ξ ἐπειδὴ χηλὰς ἔχειν δοκεῖ ταύρου. διὸ καὶ ταν ἄταν γαὶ 
τραγοβάμονα λέγουσιν. ἀΠ ὁ βαίνων ἐπὶ τῶν χεράτων, χέρατα δέ φασ: 
τὰ ἀχρωτήρια. (1 Δίδομος δέ φησι ἤτο: χέρατα ἔχει ἤ (Τὴ οἷον 
χεροβάτης, τὴν βάσιν ἔχων χεράτινον. ὡς ἱστορεῖται: τὰ χάτω τράγου 
ἔχων. ὃ γκαλαμόφϑογγα πα αἰζων: ἥδεται ὃ Πάν, ἥτις. ΕΑΝ: 
Ω καλάμων. 232 ὅτι οἱ ἃ : χε ᾿ 

ἤδεσαν μὲν τὸ πέρας, ἀνέφερον δὲ τῷ ὀνόματ: ἐπ εἰ τὴν ἀρχαΐαν χρῆσι τ 
ὡς καὶ χορδὰς λέγομεν ἔτι νὸν δΈι: ἐκ τῶν νεύρων, ὅτι τὸ παλαιὸ 
ἐντέρινα! Ὥσαν. ὅτι χάλαμος πάλαι: ἀντὶ τοῦ ἜΒΗ ατος δπετίϑετο τῇ λδρᾷ. 
καὶ διὰ τοῦτο ἔκ συνηϑείας χάλαμον χάλοδο τὸ κέρας, ὧς Σ Σο φολλχῆς ἐν 
Αἰχμαλώτισι (ἔτ. 33 Ν) »δφῃρέϑη σοῦ χάλαμος ὡςπερξὶ ) ρας“. 'Εὶ. 
Ῥοίὰχ ΙΝ, 62. 2436 τὰ τῶν χειρῶν ἐπαναστήματα ὰπ ἾΣ τοῦ χωπη λατεῖν. 
241 εἴσϑεσις μέλους ἑτέρου μονοστροφίκοῦ ἔχ χώλω ν διαφόρων δέχα. 
ὧν τὸ πρῶτον χοριαμβικὸν ἐξ ἐπιτρίτων καὶ χκρητικοῦ. τὸ β΄ τροχαικὸν 
τρῆω ἀχατάλχηντον. τὸ τρίτον ὅμοιον, τοῦ τρίτου ποδὸς κῶς ἜυσΗΣ ς 

χορείου. τὸ τέταρτον ὅμοιον καϑαρόν. τὸ πέμπτον «ὃ ὲ 
δίμετρο, ἀχατάλνηχτον ἔχ παίωνος τετάρτου καὶ χοριάμβο". τὸ ἔντον 

ο οἷον σπονδειοχατάλχνηλτον τῷ δευτέρῳ ποῦῖ. τὸ ξἔβδομον ἰαμβικὸν 
δίμετρον ὅπερχατάλεηχτον. τὰ ἕξῃς δύο τῷ δευτέρῳ πέφυχεν ὅμοια. τὸ 
τελευταῖον δῆλον. ἐπὶ τῷ τέλει χορωνίς. 244 λέως λοχμῶδες φυτὸν 
οὗ μνημονεύει. Θεόφραστος παραδηλῶν ὅτι (ποτάμιος ΑἸά. 5αϊά.) βοτάνη 
ἐστὶν μῶς τὸ ἔνα πὰ ὑάγηρας αὐτοῦ αὶ Ν ̓ Αμφ: αράῳ (ἔτ. 24 Κ) 

Ὁ) γϑγεμ ισμένον 
Ἦν τὸ Ἴα τῆς τς ἂφ οὗ καὶ δὲ δμος εὐελ δη, 245 γηχτικὸν 

- καὶ οὗ φϑέγγετα: μὲν ἐν τῷ 
πεν. 2409 αἱ φὰ υχταινώδεις. 

εξ δετοῦ ()) σταγόνων 

᾿οάνψος συν!- 
στόμεναι, αἰτία διατῦτιρ ρόμεναι ἦχον. ἅποτο) καῤίο τινα. 2581 ὃ λέγειν 

χιρ ἵνα μὴ λέγητε 
τὸ κοάξ, ἧ ἀμοιβαία αὕτη ἔχϑεσις τῶν μελῶν τρισὶ διαιρεῖται πε 
καὶ εἰσὶ τῆς μὲν πρώτης περιὀδ ὃου κῶλα πέντε" ὧν τὸ μὲν πρῶτον δ ἱμετρον 
ἀχατάληντον χκαϑαρὸν. ἰαμιβικόν" τὸ δεύτερον τροχαικὸν δίμετρον ῥὑβοιαν 
τὸ τρίτον ὅμοιον τοῦ δευτέρου τρίβραχον ἔχοντος ἢ χορεῖον. τὸ τέταρτον 
ὅμοιον ἐφϑοημιμερές. τὸ τελευταῖον δηλον. 252 (ἢ) πάϑοιμεν ἂν ἔχ 
τῆς βοῆς. ἣν ἐπὶ τοσοῦτον πο βονρθμνν, ἐφ᾽ ὅσον οἷοί τε ὧμεν (). 
(ἢ εἰ μέλλεις ἀφαιρεῖσϑαι ἡμῶν δηλονότι τὸ βρεχεχέξ. εἰ σιζήσομεν 
Α ἀϊγεκέ πδοὴ π. ᾿πὶ ἰεχί. 

τ) .« 
ν ζῇ 
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δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων 

εἰ διαρραγήσομιαι. “" 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

5 , ») . ΄ 

οἰνώζετ᾽ “ οὔ γάρ μοι μέλει. 
ἀλλὰ μὴν χεχραξόμεσϑά γ᾽ 
ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμιῶν 
χανδάνῃ δι’ ἡμέρας 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

τούτῳ γὰρ οὗ νιχήσετε. 
οὐδὲ μνὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. 
οὐδὲ (μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἐμὲ 
οὐδέποτε" χεχράξομαι γὰρ 
χἄν με δέῃ δι’ ἡμέρας, 
ἕως ἂν ὑμῶν ἐπιχρατήσω τῷ χοάξ, 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 
2 ἌΡ Υ 3 ς -- -- ΄ 

ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 

. ὦ παῦε, παῦε, παραβαλοῦ τῷ χωπίῳ. 

ἔχβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. ΔΙΟ. ἔχε δὴ τὠβολώ. 

ὁ Ξανϑίας. ποῦ Ξανϑίας : ἦ Ξανϑίας:; 

ἰαῦ. ΔΙΟ. βάδιζε δεῦρο. ΞΑΝ. χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 
τί ἐστι τἀνταυϑοῖ:; ΞΑΝ. σκότος χαὶ βόρβορος. 
χατεῖδες οὖν ποὺ τοὺς πατραλοίας αὐτόϑι 

καὶ τοὺς ἐπιόρχους, οὃς ἔλεγεν ἡμῖν; ΞΑΝ. σὺ δ᾽ οὔ: 

νὴ τὸν [Ποσειδῶ ᾽γἼωγε, καὶ νυνί γ᾽ ὁρῶ. 

ἄγξς δή, τί δρῶμεν; ΞΑΝ,. προϊέναι βέλτιστα νῷν, 
ὡς οὗτος ὁ τόπος ἐστὶν οὗ τὰ ϑηρία 

τὰ δείν᾽ ἔφασχ᾽ ἐχεῖνος. ΔΙΟ. ὡς οἰμώξεται. 

ἠλαζονεύςϑ᾽, ἵνα φοβηϑείην ἐγώ, 
εἰδώς με μάχιμον ὄντα. φιλοτιμιούμινος. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ᾽ ὡς ἩἫἩραχλῆς. 
ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμνην ἂν ἐντυχεῖν τινι, 

λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 

γὴ τὸν Δία: χαὶ μνὴν αἰσϑάνομαι ψόφου τινός. 
ποῦ ποῦ ᾽στιν: ΞΑΝ. ἐξόπισϑεν. ΔΙΟ. ἐξόπισϑ᾽ ἴϑι. 

ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ πρόσϑε. ΔΙΟ. πρόσϑε νὺν ἴϑι. 
χαὶ μμὴν δρῶ νὴ τὸν Δία ϑηρίον μέγα. 
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ΔΙΌ. ποῖόν τι; ΞΑΝ, δεινόν᾽ παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται" 
τότε μέν ες βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεύς, τότε δ᾽ αὖ γυνὴ 
ὡραιοτάτη τις. ΔΙΌ. ποῦ ὑστι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἴω. 

ΞΑΝ. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων. 
ΔΙῸθ. Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. ΞΑΝ. πυρὶ γοῦν λάμπεται 

ἅπαν τὸ πρόσωπον. ΔΙΌ. χαὶ σχέλος χαλκοῦν ἔχει: 

262 ἀε]. πο 265 χἄν με δῇ ΒΕ χἄν με δῇ ΚΝ χἄν με δεῖ ΓΜ 
χἄν με δέη Α κἂν δέῃ Οονεί. Ῥτοπυπιίδπάμτη ΡεῚ Ξυπίζεβίπη 266 τὸ ἈΝ 
τῷ ὕΑ 269 τὼ κχκωπίω ῬΪ455 2Ι Ξανϑία Κ΄ Ξανϑίας ΑΜ 

ποὺ Ξανϑίας 279 οἰμώζεται ΚΝ 281 φιλότιμον γένος 
286 στιν ἘΜ οπΐβδοαυθη ΨὍΌΑΛΝΜ ἐξόπισϑεν ἴϑι ΒΕ ἐξόπισϑεν αὖ ἴϑι 
ἐξόπισϑεν νῦν ἴϑι ὕὔΑΜ ἐξόπισϑ᾽ ἴϑι Θοῦτεε 200 πότε (0159) ΤᾺΑΜ 

257 τῆς δευτέρας περιόδου τὰ κῶλα ὁμοίως πέντε τοῖς ἄνω καϑ' ἕχαστον 
ὁμοίως ἔχοντα. ὃ μέντοι πρῶτος τοῦ τρίτου κώλου ποὺς τρίβραχύς ἔστι. 
δεῖ νοεῖν ὡς οἱ βάτραχοι ὑπὸ σχηνὴν εἰσίν, ἀλλ᾽ οὖκ ἐν τῷ φανερῷ. 
ἢ μέντοι φωνὴ αὐτῶν ἐξακούεται, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ κατὰ τὴν λίμνην 
χοῦσιν. ἐπεὶ οὖν διαλελοίπασι χαὶ χορὸς ἐγεγόνει, διὰ τοῦτο (Ὁ) 
λόγον ἐποίησεν ὃ Διόνυσος, ἔμελλον χτλ. 250 ϑηλυχῶς τὴν 
φάρυγγα λέγει. 260 ἀντὶ τοῦ δύνηται, ἐξισχύῃ. δι᾽ ὅλης ἡμέρας. 
260 τῆς τρίτης περιόδου τὰ κῶλα ὄχτώ. ὧν τὰ μὲν πέντε ὅμοια 
πάντως τοῖς ἄνω πλὴν τοῦ τετάρτου τὸν δεύτερον πόδα τρίβραχυν 
ἔχοντος. τὸ δὲ ἔχτον χαὶ ὄγδοον ἰαμβιχὰ τρίμετρα ἀκατάχηχτα. τὸ γὰρ 
ξβδομον δῆλον. ἐπὶ τῷ τέλει χορωνίς. 264 ἔξωϑεν προσληπτέον τὸ 
νυκῆσεις. πάντως : παντελῶς. 268 σιωπῶσιν οἱ βάτραχοι καὶ ἕτερος 
χορὸς εἰσέρχεται, ὡς προείπομεν (257). ὃ τῶν μυστῶν, ὅς ἐστιν ἀναγκαῖος. 
2609 κορωνὶς ἀμοιβαία εἰσιόντων τῶν ὑποχριτῶν. οἱ δὲ στίχοι ἰαμβικοὶ 
τρίμετροι ἀχατάληντοι μις΄ (46), ὧν τελευταῖος (315) ἀλλ᾽ Ἡρεμεὶ πτήξαντες 
ἀχροασώμεϑα, μετὰ δὲ τὸν μβ΄ χῶλον ἰαμβικὸν ἑφϑοημιμερὲς (ἢ τὸ ,,αλεῖ τις 
ἔνδον“. ὃ κατὰ παρεπιγραφὴν φασι χεῖσθαι. ὡς καὶ ξξῆς τὸ »Φιαύλιον 

Εἰ π βλεῖ. παῦσαι τῆς χωπηλασίας, παραβαλοῦ δὲ τῷ πλοίῳ. 270 
αλλίστρατος, ὅτι τὸν ναῦλον ἀρσενικῶς, καὶ οὐχὶ τὸ ναῦλον εἰώϑασι 

λέγειν. διασῴζεται δὲ ἢ τραφῇ. χαὶ ἔστι παρὰ τοῖς νεωτέροις (ἢ) 
«καὶ ναῦλος ἡμῖν τῆς νεὼς ὀφείλεται“ (οἴ. ΕὙΪΖΞοΒςΕ Ζὶ ἀδσ 516]]6). 
οὗ μόνον ἀρσενιχῶς, ἀλλὰ καὶ διὰ δύο Ἀλλ λέγεται. 271 ἐν “Αιδοῦυ λοιπὸν 
τὰ πράχματαις 272 ἰαῦ: τοῦτο ὃ Ξανϑίας φησί. μέμτημά ἔστι συριγμοῦ. 
274 ἵνα χωμῳδήσῃ τοὺς ᾿Αϑοηναίους ὡς τοιούτους σχώπτει τοὺς ἐν τῷ 
ϑεάτρῳ, λέγων, ὅτι νῦν ὁρῶ ἐνταῦϑα τοὺς πατραλοίας. 275 ὃ Ηραχλῆς 
δηλονότι. 280 ᾿ἠλαζονεύετο: ἀντὲ τοῦ ἐψεύδετο. καὶ Μένανδρος" 
»ἀλαζὼν καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑρός“ (τ. 875. ΚΞ). 281 φιλοτιμούμενος: 
χενοδοξῶν. ἐπιδειχνύμιενος. 282 παρὰ τὰ ἐκ Φιλοχτήτου Εὐριπίδου 
(ἔτ. γ88 Νὴ οὐδὲν Τὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ. 286 ὡς φοβούμενος 
Διόνυσος ταῦτα λέγει. ὅϑεν δὲ αἰσϑάνεται τοῦ ψόφου, ἐχεῖϑεν αὐτὸν 
ἄγει καὶ προβάλλει. 293 Ἔμπουσα τοίνον : φάντασμα δαιμονιῶδες ὑπὸ 
ν᾽ ὑκάτης ἐπιπεμπόμενον. φασὶν αὐτὴν μονόποδα εἶναι καὶ ἐτομολογοῦσιν 
οἷον «(ἕνα πόδα“. δοχεῖ δὲ καὶ ταῖς μεσημβρίαις φαντάζεσϑα: ὅταν τοῖς 
κατοιχομένοις ἐναγίζωσιν, ἔνιοι δὲ τὴν αὐτὴν τῇ “Εκάτῃ, ὡς ᾿Αριστοφάνης 
ἐν τοῖς Ταγηνισταῖς (ἴτ. 5οο. 5ο1 Κὺὶ ,χϑονία ϑ᾽ “Ἑχάτη σπείρας ὄφεων 
ἐλελιζομένη“. εἶτα ἐπιφέρει ,.τί καλεῖς τὴν ΓΕμπουσαν“. Με]. Ἀδτηετ 30 
ΔΏΙΩη. 1. 204 τῷ χαλχῷ προσέϑοηχε τὸ βολίτινον ἐπίτηδες, ἔνιοι δὲ ὄνου 
σχέλος λέγουσι, διὸ καὶ παρά τισι! καλεῖσθαι ὀνόκωλον (ἢ) βόλιτος γὰρ κυρίως 
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ΞΑΝ. νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον ϑάτερον. 
σάφ᾽ ἴσϑι. ΔΙΟ. ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην ; ΞΑΝ. ποῖ δ᾽ ἐγώ ; 

ΔΙΌ. ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. 
ΞΑΝ, ἀπολούμεϑ᾽, ὦναξ ἫἩράχλεις. ΔΙΌ. οὐ μὴ καλεῖς μ᾽, 

ὦνϑρωφ᾽, ἰχετεύω, μνηδὲ χατερεῖς τοὔνομα. 
ΞΑΝ, Διόνυσε τοίνυν. ΔΙΌ. τοῦτ᾽ ἔϑ᾽ ἧττον ϑατέρου. 

ἴϑ᾽ ἥπερ ἔρχει. ΞΑΝ. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα. 
ΔΙΟ. τί δ᾽ ἔστι; ΞΑΝ. ϑάρρει" πάντ᾽ ἀγαϑὰ πεπράγαμεν, 

ἔξεστί ὃ ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν " 
ἐχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλῆν ὁρῶ. 
ἥμπουσα φρούδη. ΔΙΌ. χατόμοσον, ΞΑΝ. νὴ τὸν Δία. 

ΔΙΌ. καὖϑις κατόμοσον᾽ ΞΑΝ, νὴ Δί. ΔΙΟ. ὄμοσον. 
ΞΑΝ. νὴ Δία. 

οι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών" 

ΞΑΝ. ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασε σοῦ. 
5» μι - Ω, 

“ἘΣ 
Θ πόϑεν ἐκ τὰ χαχὰ ταυτὶ προσέπεσεν : 

ν᾽ αἰτιάσομαι ϑεῶν με, ̓ ἀπολλύναι: -ιὖ Ὁ 

, 

« 
. 

ρα Διὸς ΠἈπΠ:Ξ ἢ χρόνου πόδα. 
τ 2 - ἃ 

αὐλεῖ τις ἔνδοϑεν. 

ΞΑΝ. οὗτος. ΔΙΌ. τί ἔστιν; ΞΑΝ. οὐ χατήχουσας : 
ΔΙΟ. τίνος: 

ΞΑΝ, αὐλῶν πνοῆς. ΔΙΟ. ἔγωγε, καὶ δάδων γέ με 

αὔρα. τις εἰσέπνευσε μυστιχωτάτη. 
ἀλλ᾽ ἠρεμεὶ πτήξαντες ἀχροασώμεϑα. 

ΠῚ τε “ ἜΣ Φρ (η- 

298 ἃ ποίᾷ ἱερεύς σΑ ἜΌΈπβο 500 δον Τ7Ὸ ΒΒ. ἀε]. ῬοΙβοη 3200 τοῦτο 
Ἥττον ἈΝ τοῦτο ἔσϑ' ἥττον ΑΜ τοῦτ᾽ ἔϑ᾽ Πιπάοτγῆ αλὴν Ἀν Ἧξ. Ἢ γανη 

ταὶ ἣν σΑ 3οοῖ Ρδιξοπαϑ αἀἸβΈ Πα] νὰη ΓΘοανθη. 308 ποὺΐν 
μου ΑῸΜ 310 αἰτιάσωμα: ΠΙπάοτί 21: ΞΑΝ ἘΝ ταβϑῦτα 
ἄεἰει. Μ 212 [{ Εὔτ ἀἷε ρειβοπεηνογίοι πῃσ ν9]. 300 ἢ. Χ.. Ὀερίπηΐ 
ΠΔΟΠ 5ΘΙ ΠΟΥ 5]ς  Γ]Π 6 η Ζνν ΒΟ Καησ γῸΠ ΠΕΙΙΕΠΊ. 

τὸ τῶν ὄνων ἀποπάτημα. -- τὸ δὲ ὅλον. φησὶ Κράτης, ἔοικέ τι εἶναι 
φάντασμα παντοδαπὸν γινόμενον. τινὲς ὅλον τὸ πρόσωπον ἕν λέγουσι. 
ΑἸ5ο ᾿τθππῖθῃ ἃπάθγε τὸ πρόσωπον αἷΞ διεκυκαύν δῸν 
207 1 ἱερέως τινὸς ἀχολούϑου 0) εὐααο μέ ἜΡΩΣ ΠῚ ἐν προηδρίᾳ 
ἀπά ττ ὃ τοῦ Ὁ ἵερε ὅς, δου, οὔὗσι δέ τινες πῶς ἀπὸ τοῦ λογεΐου 

οὔ ἷε τοτα λέγει, Ἔρώτοι. δὲ 
τς 

ΣΝ, ἐς αντὸς ὅπι ισϑε δεῖ ροιρο αὶ αὐτόν. ΠῚ παρὰ ταῖς ἐἥτις: προ- 
Ξῦριο ἜΞεΈρΣ ὃ ἱερεὺς τοῦ Διονύσου. πρὸς συνήϑεταν οὖν χαλεῖ ὃ 
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Διόνυσος τὸν ἱερέα. ΙΝ ἤδη τὰρ ἦν τῶν μεμὸ μένων κατὰ τὴν σκηνὴν 
ενόμενος. Ὗ οἱ δέ φασιν ἄτοπον εἶναι νομίζειν ἀχολουϑεῖ αὐτοῖς 

ἱερέα (εἰ. ἢ. μὴ τὰρ ἐμφαίνεσθαι" τὸ δ᾽ ἀκηϑὲς οὕτως ἔχειν. οἱ με- 
τάλοις χαχοῖς περιπίπτοντες πρὸς ἱερεῖς ἐρχόμενο: ἱκέτεοον αὐτοὺς εὐχὰς 
ὑπὲρ αὐτῶν ποίξ τ α εἷς ὅπξαννερῆν, χατὰ οὖν μίμνησιν ἐκείνων χαὶ 
οὗτος νῦν λέγει. ἔχειν δέ φασι καὶ λόγον εἶναί τινος τὸν στίχον 
ποιητοῦ γῶν ὐθϑανεθς, 298 εἶχε Τὰρ σχῆμα Ἡρακλέους ὁ Διό- 
νυσος. ὡς ἀλε ξίχαχον Ἥρανλ έα καλεῖ. εὐλαβεῖται καταφανὴς Ἰενέσϑα! 
ὃ Διόνυσος. μ᾽: πρὸς τὸ συνεχές τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου στίχου. διότ: 
ἀπὸ συναλοιφῆς ἄρχεται. 3200 Ἐ ἘΞΕΞΣ τὸ τοῦ δειλοῦ δες, τὸ 
μηδαμῶς ϑέλειν "ν φανερὸν Ἰξνέσϑα:ι. 801 ἴϑ ἧπερ ξρχει: τοῦτο ἔμ- 
φασιν παρέχε: ὡς προερχομένου αὐτοῦ πρότερον ὄπισϑεν τοῦ ἱερέως 
ὄντος. Βαϊπεγίοτά (ϑομο]. Ατ. 1, 314): ὙΒῖβ βιρρίϊε δὴ ἱπαϊοδίίοη (οὗ 
[86 ογάεσγ 'ἴπ ΒΟ {πεν πεσε νυν δἰκὶπσὴ βεεῖησ {Παΐ Ὀεΐογε (ῃἢἰς Ὁ. τ αἰκεά 
ἴπ ἔγοπέῖ, ἔπε ρηϊδδέ θείης Ὀεμϊπα (Ὁ Ὁ) ΨΙΕΙΠΕμγ: ψἷγ ΒαθαῈπ ΠΪΕΙ εἶπε 
Βίπυγεῖβ ἀαγαιῖ, ἀδ855 ΤΙ ΟΉΥ5οῸ5 Πἰ πίε ἀ6πὶ τσκεη (65 ρτϊεβίει νουγοκί. 
ΝοτγδυββείΖζιησ βοΒεῖπε, ἀδ55 Χἀπτβῖαβ αἀἴ6 ψογίε βρποβί. 303 Ἢτε- 
λοχος τραγῳδίας ὅποχρ’ τῆς, ὃν χαὶ ἐν τῷ ᾿θρέστῃ Εριπίδου τ προστ ἄντος 
αὐτῷ τοῦ πνεύματος ἐν τῷοξ τῷ στίχῳ ἔχ χκομάτων γὰρ αὖϑις αὖ ταλῆν" 
ὁρῶ αἰφνιδίως ὀφϑῆχνα: συνελόντα τὴν συναλοιφὴν (φασ: 3). τοῦτον δὲ χαὶ 
ὡς ἀτερπῆ τὴν ̓ φωνὴν. Πλάτων σκώπτει. - ὅτ: Ἢ τραγικὸς ὗπο- 
Ἀριτὴς ὧν τοῦ Εὐριπίδου ᾿θρέστην ὑποχρινόμενος οὕτω προηνέγκχατο. 
ὥστε μὴ ὑποχωρῆσα! ἔχ τῆς ποναλοιφῆ Ὡς Ι γαλνηνά, ἀλλὰ διαχωρήσα! 
μᾶλλον ὥστε δόξα: τὴν Ἰαλῆν αὐτὸν εἰπεῖν. διὸ χαὶ ἐνθάδε πειρατέον 
οὕτω προφέ Ὄφωλον Ἢ ἐνίοις μέντοι τῶν Εὐριπίδου εὐχρινῶς γράφετα! 

ῃ 

ϑι- 

ταληνά. ὡς ὃ ἀξ'οὔσί τινες ᾿Αττιχοὶ αλῆην περισπῶσι λέγοντες ὡς 
χρυσῆν. πῶς δ᾽ ἔδοξεν ὁ “Ηγέλοχος ἐκ τῆς συναλοιφῆς Ἰαλῆὴν εἰπεῖν: 
τὸ μὲν τὰρ περισπωμένως προενέγκασϑα! οὗ πιϑανόν. μιῆποτε οὖν οὖχ 
ἔλεγον οὕτως ἀλλὰ ταλῆν. ὡς ἀηδὴς δὲ τὴν φωνὴν χωμῳδεῖτ αεεδ' Ἢ: 
(4. ἢ. ψΟῊ]: οὐ ἘΠ ΠεΙςΒς ΔΌΘΓ Ὀεβίαπα ΚΔΓ Κοὶπ ἀπίθυξοδιεὰ ἴῃ ἄεν διβ- 
ΒΡΎΔομε νὸπ γαλήν᾽ ἀπὰ γαλῆν ὑπὰ ἀ45 δι ξίδ!!επάς πὶ Η. ννᾶγ ᾿εἀϊσ!ςἢ 
561Π ὉΠΒΟΠΟΠΕ5. ΟΥΡΔΠ.“ ἢ Πδηη ψ ἄγε Ὠἰπίασ χρυσὴν ἄεῖ σεάδηκε Ζὰ εἴ- 
ΒάπΖεπ: ἀ6γ πιπίειβομίεα ἰὰσ ἴπ ἀεὺ διιββργαοῆε ἀ6β δοοεπίς. Εἰϊπιναμά: 
»»δἰη 50] 65. νεύβεμεη ἀες ΒΟ Βαιιβρίδίοτα. ἰδὲ βεθννεῦ Βἰδα  Ις ἢ. “Ὁ: ἔστε “δὲ 
παροιμία (Ὁ) ἐπὶ τῶν διαφυγόντων τὰ λυπηρά. οἱ δὲ λέγοντες ποιῆ- 
τριαν εἶνα: τὸν Ἡτέλοχον ᾿Αϑήνησι τοῦτο συνεχῶς χρωμένην Κη ἔπει: 
χαὶ ἄλλ᾽ ἄττα τῶν οὐποσχεῦ δίως συντιϑέντων οὐχ ἀνεχτὰ τερατεύονται. 
808 1 ὃ τοῦ Διονύσου ἱερεύς. πυρρὸς γὰρ ἦν κατὰ φύσιν. Ἡβς ὑπό- 
νοιαν δὲ τὸ ἐπυρρίασε πρὸς τὸ ὠχρίασεν. Π Ἂρ ρίσταρχος δέ φησιν ἐφ᾽ 

5 πικεχλη Ἰῶνν: ἑαυτοῦ λέγειν τὸν Ξανϑίαν: καὶ Ἰὰρ διότι πορρός, οὕτως ὲ 
χαϑάπερ ΠῸυρρί ας χαὶ Σμικρίνης. 1Π ὃ δὲ ᾿Ιξίων, ἐπί τινος τῶν χαϑη- 
μένων, ξανϑὸν τὸ χρῶμα ἔχοντος. ἐν ἔϑει γὰρ εἶναι διασχώπτειν τοὺς 
ἀχροωμένους. ὡς χαὶ Πιά άτων ἐν ,μαιδαρ ῳ ποιεῖ (τ. 94 Κ)β Εὔπολις 
δὲ τὸν τοῦ Διονύσου ἱερέ ἐα ὄνομάζε: αἰτγί ἶγες 
ἔτ. 19 Κ). τὸ Ἰὰρ ἄνϑος ἔχειν φησὶ Δ: Ἰκῆτριος ἱκανῶς ἐρυϑρόν. ΤΡ ἐχ- 
χα λύψας τὸ αἰδοῖον εἶπε τοῦτο πρὸς τὸ ἐπυρρίασε παίζων. πορρὸν ζὰρ 
Ἣν χαὶ τὸ αἰδοῖον. ἐξεχαύϑη κατὰ τὸ πρόσωπον. ΔΙῚ ἀντὶ τοῦ 
τὸν Εὐριπίδην. αὐτοῦ τὰρ ἦν ὁ ἴαμβος" ἢ τὴν ἐπιϑυμίαν Εὐριπίδου 
τοῦ ταῦτα λέγοντος. 312 Ἐβεηνυύσαοι περρισσὴ ἢ κατά. αὐλεῖ τις 

- ἔνδοϑεν: παρεπιῖ Γραφή. σημαίνει τὰρ ὅτι ἔσωϑέν τις ηὔλησε ὑονν δρώ- 
βενος τοῖς ϑεαταῖς. 314 αὔρα τις: μδερυιονοθ νὰ τεῖ. τὰ τὰρ 
εἰς-ρα εἰ μὲν μονοφϑόγγῳ “παραλήγει, μαχρ γε κακοὶ ὦ τε 
διφϑόγγῳ, βραχυκάταλτη τεῖ. πλὴν τοῦ αὔρα χαὶ Φαί 
πίδῃ (ΗἸΡΡΟΙΪ. 48) Φαίδρα" τὸ τΤὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμ-ἤσω χαλόν. 
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ΧΟΡ ΠΧ 7 οὐ χες 
ἼΑΧΧ» ὦ ἼσχεΣ 

ΞΑΝ. τοῦτ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽, ὦ δέσποϑ᾽, οἱ μεμυημένοι 
ἐνταῦϑά ποὺ παίζουσιν, οὃς ἔφραζε νῷν. 
ἄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον ὅνπερ Διαγόρας. 

ΔΙΌ. κἀμοὶ δοχοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 
βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 

ΧΟΡ. Ἴαχχ᾽, ὦ πολυτίμιητ᾽ ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων 
Ἴακχ᾽, ὦ Ἴαχχε. 
ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων. 
ὁσίους ἐς ϑιασώτας. 

πολύχαρπον μὲν τινάσσων 

περὶ χρατὶ σῷ βρύοντα 
στέφανον μύρτων: ϑρασεῖ δ᾽ ἐγχαταχρούων 
ποδὶ τὴν ἀχόλαστον 
φιλοπαίγμονα τιμήν, 

χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνήν 
ἱερὰν ὁσίοις μύσταις χορείαν. 

ΞΑΝ, ὦ πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη, 
ὡς ἡἧδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων χρεῶν. 

ΔΙΟ. οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι χαὶ χορδῆς λάβῃς; 
ΧΟΡ. ἔγειρε: φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ γὰρ ἥκεις 

Ἴαχχ "ὦ Ἴαχχε; 

γυχτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών 

γόνυ πάλλεται γερόντων᾽ 

ἀποσείονται δὲ λύπας 

320 δι᾽ ἀγορᾶς, ἴπ πιδτρὶπε τράφετα: διαγόρας Ν' οἵ. 5.10]. 324 πολυ- 
τιμνητοις ἐν ΑΝΌΑΜ υπιηείηβοῃ πολυτίμοις ἐν Ἡεπηδηπ πολυτιμῆτοις 
ξδραις τη βοβ]βομίεη οοἀά, ΑἸαΐπα, Βταποῖ, Βεῖρῖς, πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις 
Ἐ εἰϑὶσ (οηϊθοί. ρΡ. 299 ὈΙπάοσχῇ 4320 ἀμφὶ ΑΜ 334 τιμὴν 
να Μ 335 ἔχουσι Ν' ἁγνὴν ἱερὰν ἈΝΑ ἀγνάν ἱερὰν Μ 
336 μύσταισ: ἈΝΌΤΑΜ μετὰ μύσταισι ΚΚ͵οοκ ἅμα μ. ΕΥϊίζεοῃς ἱερὰν 
6]. εὐϊΐογεβ. ρ] σία 340 γὰρ ἥχει ἈΝ γὰρ ἥκεις ὕΓᾺΜ τινάσσων 
Ἴαχχ᾽ ὦ Ἴαχχε ΝΜ τινάσσων ὦ Ἴαχχ ὦ Ἴαχχε Τὸ τινάσσων ὦ 
Ἴαχχ, Ἴακχε Α εϊενεπιπῖ: γὰρ ἤχει(ς) Ηεππδπη, τινάσσων ΒεΙρῖς, 
οἵ, 5680]. 344 φέτχεται ἃ φλέγετας ΝΌΑ φλέγγεται Μ φλέγεται 
δὴ φλογὲ ΗδΙΤηΔ ΠΏ 

316 μετεβληϑη ὃ χορὸς εἰς μύστας. 320 Διαγόρας μελῶν ποιητὴς 
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ἄϑεος, ὃς καὶ χαιγὰ δαιμόνια εἰσηγεῖτο, ὥσπερ Σωχᾷ ἄτης. καὶ ὃ μὲν 
᾿Αρίσταρχος Διαγόρου νῦν μνημονεύειν φησὶν οὐχ ὡς ἄδοντος αὐτοῦ τοὺς 
ϑεοὺς, ἀλλ᾽ ἐν εἰρωνξίᾳ χειμένου τοῦ λόγου, ἀντὶ τοῦ χλευάζοντος, ἔξορ- 
χουμένου. ἄνακινεῖ οὖν τοὺς ᾿Αϑ’ηναΐους ὃ χωμικός. ὅϑεν καὶ οἱ ᾿Αϑοηναῖοι 

ατἰρήσοντι ἀργυρίου τάλαντον, τῷ δὲ ζῶντα κομέίσαντι δύο. ἔπειϑον δὲ καὶ 
. μ ς - ἃ " “ - - - 

τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους, ὡς ἱστορεῖ Κρατερὸς ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν 
τ Ξ Ξ ΡΨ 1 Ξ 3 ν ; - ""» Η ᾿ ᾿ 

Ψηφισμάτων. ἣν δὲ οὗτος Τηλεχλύτου παῖς, ΜΏλιος τὸ ένος, τὸν 
χρύνον κατὰ Σιμωνίδην καὶ Πίνδαρον. οἱ δὲ τὸ ,,δι᾽ ἀγορᾶς“ περι- 

ν 178) καί φασιν 

Ξ : ἐξιόντες εἰς Ἔλευ- 

σῖνα. Ἰέγονε δὲ καὶ ἕτερος κ ξνος ἐπὶ μεγέϑει Ερμιππος ἐν 

Μοίραις (ἔτ. 42) μείζων Τὰρ ἢ ἢ ᾽στὶ, καὶ δοχεῖ γέ μοι, ἐάν τι 
τούτων ἐπιδίδωται ἡμέρας μείζων ἔσεσϑα: Διαγόρου. 324 μία τῶν 

μοστηρίων ἐστὶν Ἢ εἰχὰς, ἐν ἡ τὸν Ἴακχον ἐξάγουσι" πολυτιμήτοις δὲ 
ἐν ἕδραις, χαϑὸ συνίδρυται τῇ ΔΏμητρι ὃ Διόνυσος εἰσὶ γοῦν οἵ φασι 

« 

φησὶ διὰ τοῦτο μυρσίνῃ στέφεσϑαι, ὅτι οἰχείως ἔχει πρὸς τὸ φυτὸν ἢ 
Η - Ἷ ΄ Ὃς ΄ - 

ϑεὸς καὶ ὅτι τοῖς χϑονίοις ἀφιέρωτο ... Διονύσου δεδωκότος, ὅτε ἂν- 

- ἊΣ ’ ὑὸς Ἔα Ἁ 3 Ν ἘῊΞ ΕΙΣ 

σίνη. “βοϑολοὴ οὔσι δ᾽ ἐν Σάμῳ μόνῃ ϑεῶν μὴ προσφέρεσθαι τῇ Ἥρᾳ. 
ἐπεὶ γὰρ, ὥς φασιν, ἐξῃτεῖτο τὴν ψυχὴν τῆς Σεμέλης τοὺς κάτω ϑεοὺς, 
χαϑάπερ ἦν ἐπηγγελμένον, ὑποσχέσϑαι λέγουσιν αὐτῇ τὸν ἄδην τοῦτο 
δράσειν, τοῦ Διονύσου τῶν μάλιστα τερπόντων αὐτῷ ἀντίψυχον ἀντ᾽ ἐκείνης 
πέμψαντος. τὸν δὲ Δ. πυϑόμενον τὰ παρὰ τῶν χάτω ϑεῶν ἐπεσταλμένα 

οὕτω λέγειν τοὺς ᾿Αττιχοὺς περισπωμένως τὸ χρεῶν. οὖχ ἄλογος δὲ ἢ 

ἐστιν. 339 ἢ εἴλησις ἢ τῶν ἐντέρων ἐστὲ χορδη, ἣν εἰλ᾿ητὸν 
χαλοῦμεν “ἡμεῖς. 340 νοητέον οὕτως: ἔγειρε φλογέας λαμπάδας ἐν 

) ΠΥΡῚ τ. . λ - λ μ Ἂ Ἶ ) Κ »»αἰνιγματωδῶς“ διὰ τὸ λαϑεῖν τοὺς ἀμυήτους. ἢ ὅτι ἐν νυχτὶ ἄγεται 
τὰ πρώ πὸ ἀξιοῦσι δέ τινες αὐτὴν τὴν λαμπάδα φωσφόρον ἀστέρα 
λέγειν. δὲ λόγος χολοβός ἔστιν. εἰ μὴ τὸ τινάσσων ἀντὶ τοῦ τινασσό- 
μενος λαμβάνεται. ἐν δέ τισιν ἐχλέλοιπε τὸ τινάσσων. Ἴαχχ᾽ 
ὦ Ἴαχχε ἀναλόγως τῇ στροφῇ Ἰράφουσι καὶ τὸ χερσίν εἰς τὸ ἔγειρε (9) 
συνάπτουσιν" ἥχεις γὰρ χατὰ ἀναστροφῆν. 344 λειμὼν τὰρ ἀνάχειτα: 
καὶ ἄνθη ἀνειμένα τοῖς μύσταις ἐν τῷ πεδίῳ. δηλοϊξ δὲ χαὶ Σοφοχλέῆς. 
345 διὰ τὴν χαρὰν νεάζουσιν οἱ γέροντες. ἢ δὲ δύναμις ἐν γόνασιν, 
ὡς καὶ ὃ ποιητὴς (Ηοπηεὴ λέγει. --- ὡς τῶν μυστῶν ὄντων τερόντων. 
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χρονίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτούς 

ἱερᾶς ὑπὸ τιμῆς. 

σὺ δὲ λαμπάδι φλέγων 

προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾿ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον 
χοροποιόν. μάκαρ, ἥβαν. 
εὐφημεῖν χρὴ χἀξίστασϑαι τοῖς ὯΝ χοροῖοσιν 
ὅστις ἄπειρος τοιῶνδΞς λόγων, ἢ Ἰνώμῃ ΕἸ καϑαρε δει, 

ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν τς ᾿ εἶδεν μιήτ᾽ ἐχόρευσεν, 
"νηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου Ἰλώττης βαχχεῖ᾽ ἔτε- 

λέσϑη. 

ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει, μνὴ ᾽ν καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν, 
ἢ στάσιν ἐχϑρὰν ("ἢ καταλύει, (ν«ηδ᾽ εὔχολός ἐστι πολί- 

"5 ἦτ 
συν 

ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει, κερδῶν ἰδίων ἐπιϑομῶν. 

ς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων χοαταδωροδοχεῖται, 
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητ᾽ ἀποπέμπε 

ξ ΔΑἠίνης, Θωρυχίων ὦν, ἐυπλνν: τος χαχοδαίμων 

ἀσχώματοα χαὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς ᾿πί- 

ἐπ 

ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ 

πείῦει 
Ρλὶ “ῳ --  ε ΄ πὰ ν - 

ἢ χατατιλᾷ τῶν ᾿χαταίων, χυχλίοισι χοροῖσιν ἡπάδων. 

ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὧν εἶτ᾽ ἀποτρώτγει. 
χωμῳδηϑεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου " 

τούτοις αὐδῶ χαὖῦϑις ἀπαυδῶ χαῦϑις τὸ τρίτον μάλ᾽ 

ἀπαυδῶ 
ἐξίστασϑαι μύσταισι χοροῖς " ἡμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολπὴν 

447 παλαιοὺς ΑΜΌ χρόνων ' χρόνους Α χρον! ων μΜ 38349 τιμῆς 
ΒΑΜντ τιμᾶς εἀα. Ροβὲ Βπιποκῖαμη. 350 φλέγων ἈΝΑΜΤ φέγγων 
Βοίῃε 354᾿ ἡμετέροις ΑΜ 455 Ἰνώμην Μ 3590 πολίτης ΑΔΙ' 
3460 ἐνετείρει Ἥ "265 παρέχων Α πείϑων Ν᾽ ἀναπείϑει 
366 ἐπάδων αὶ ὑπάδων ΝΑ 3609 τούτοις ἀπαυδῶ Ἀὶ (απ ΘΧΡαΠΟΙΙΠΙ) 

᾿ παυδῶ Α τούτοις ἀπαυδῶ ὍΜ τούτοϊῖς αὐδῶ ΨΝ' τὸ οπηϊ- 

347 ἀντὶ τοῦ ..τὸ βαρὺ τῆς ἡλικίας χαὶ τοῦ γήρως.“ ΖὨΙτγοῖςῃς 
Κοπ]εκίαγεη. ΜΕ]. ΒΙανάε5. Ὁουϊοη 218. .350 ἅπτων τῇ ἐπ 
πάδι (: Ρ) προβαίνων τῷ ῥοϑμῷ. τὰ 6} προσληπτέον τὸ εἰς. ἔξαγε 
ἰς τὸ ᾿πάνϑεηρον καὶ ἕλειον δάπεδον. πάνϑεηρον δὲ παντοδαπῶν ϑιηρίων 
εχτικόν. 11 τινὲς δὲ ἀναγιγνώσκουσιν ἐπ’ ἀνϑιηρόν. (᾽οταυξβεείζιῃρ 
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[ἄγ 1: ἔξαγε πανϑ’ηρὸν δάπεδον) 352 χοροποιὸν Ὥβην λέγε: ἢ τὴν 
αὐτοῦ τοῦ Διονύσου ἡλιχίαν τὴν τοὺς χοροὺς χκαϑιστῶσαν ἢ τοὺς ΧΒΟΡΕ- 
οντας μύστας. 354 ᾿Αρίσταρχος. ἐπὶ τούτων λέγει τὸν χορὸν μΞ 
ρίσϑαι εἰς βερινὰ ἀνάπαιοτα, ἄλλα δὲ ἀμείβεσϑα: τ τὸν χορόν. καὶ τί ἃ 

ΠῚ 
αυνεϊὸεν ὁ ᾿Αρίσταρχος : (νῈ]. Ζὰ 372) δύναται ὃὲ χαὶ ἐνσύζυγον εἶναι Κὴ 
λεγόμενον, πολλαχοῦ δὲ μεμερίσϑαι καὶ εἰς διχορίαν τὸ λοιπὸν, ὥστε εἰς 
δώδεχα καὶ δώδεχα διαμεμερίσϑαι. ὃ δὲ λόγος ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ, καίτο! 

3 - ᾿ φι Ἃ “ “ Ἂ ΄ 

δοχῶν εἶναι: χοροῦ. ἱστέον δὲ ὅτι καὶ διὰ τοὺς ἐν “Διδοῦ μόστα Ξ 
αίνετα! λέγε ιν, ἀλλὰ τῇ ἀλμνηϑείᾳ διὰ τοὺς ἐν ᾿Ελευσῖνι. ἐνταῦϑα καὶ 
φίστατο . ΞΕΠΕῚ τοῦ δράματος. ΒΜ Ὶ τοὺς (2) περὶ ᾿Αρίσταρχον 

οἰομένους ὅτ: ταῦρος ἦν αὐτοῖς ἔπαϑλον. 1 εἴρηται δὲ παρὰ τὸ 
Σοφοχλέους ἔχ Τυροῦς (ἔτ. ΘΟ, ἰονύσου τοῦ ταυροφάτου. καὶ ὅ 
φίλοι γος ἦν καὶ διὰ τοῦτο τὸ ταν τοῖ ΔῈ αὐτῷ πε ἰτιϑέασι. ΙΠ 
δὲ ,,λέγει ἐν ρῆ . τόλμιηρῶς γὰρ διέσυρε τοὺς ᾿Αϑ'ηναίου 
δράμααι. ,358 τοῖς πρὸς χάριν καὶ ἀπὸ κολακείας. τ 
λοχώντων περὶ τοὺς βωμοὺς καὶ βουλομένων τι λαβεῖν μένε! νήνεχτα: ἢ 
λέξις. " τινὲς δὲ ,,τοῦ ταῦρον ἔπαϑλον λαμβάνοντος“ Ι΄ ἢ »τοῦ λα:- 
μάρτγου“. 360 ταῦτα πρὸς τοὺς ῥήτορας. 362 πρὸς τοὺς ποιή- 
σαντας τοὺς Φερεχράτους Πέρσας. τὰ Τὰρ ἀπόρρητα ἤκουσαν (ἤχο οὐδεν 
ΠοΡτες, ἥκουσιν “οἀ 4.) ὡς νῦν ἡμῖν ἔϑος. (νῦν ἔχ τῶν μυστηρίων ἔϑος 
Εἴη ΓΑυγθπ 8 ηΠ5 ΠΑῸ ἢ Θι:πάοιῖ. 16 5ἴε!]α σὴ ὑπκίδυ. ..Ηος ἀϊοῖϊ 
Ξοῃο βία ἀπόρρητα, 486 ΑΠβίορμδαπεβ ἄς στεθιβ νει 5 ἘΞ: ῬΕΥΞΑΓΙΓ͵ΓΗῚ 

Δυσίογετη ἀβα τηνϑίθυ!β αἰχιββθ Μείποκα 1, 1, 321. .,1,οοἱ, 4αϊ ἴῃ ῬΕΙβὶβ 
[πεγαΐῖ, σερυεμθπβῖο δχ ρχδιητηδίϊςο σεπεῖαε εϑί, ΠΟη Πἰβίοτυϊοο.". ἘΠΙΖϑοΠα. 
ἘΠπ6Ὸ ΡΟ θτῖκ ἄθευ αἷς Ὀεάεαξαηρ 465 νγογίεβ. Καηπί!οἢ ἰπ 5.80]. Τ᾽ ΏΈβιη. 362. 
δηλοῖ ἐνταῦϑα ὅτι λέγουσιν καὶ ὁμοίως ἡμῖν τὰ ἀπόρρητα οὗ μόνον ἀπη- 
ζορξυμένων (ἐπὶ τῶν ἄπ. ἢ) Ιπὶ ἀρτίρεπ ΒΙεῖθε ἄετ βίπη αἴθβεὺ Βεππετκαην 
να ΠΠρ ἀπηκε].) ἀπόρρητα δὲ ἔλεγον τὰ ἀπει 'ρημένα ἐξάγεσθαι. ἕν Ἰοῦν 
τούτοις ἐπιφέ οΞ: ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν. δῆλον, ὅτ: οὐδὲν ἔδει 
ἀποπέμπειν τούτων ἐξ τῦφον ὧν Θωρυχίων τὰ ἀπόρρητα ᾿Αϑήνηϑεν 

ἽΝ 
Φ- “γ 0» 

ὃν» δ᾽ 
εὶ “Ὁ ὕὉσο 

οὗ 
Ω τ Ὡς 

4 

“ 

Σ τ: 

ς δὶ ν᾽ ἢ 

ἀποπέμπει. ὅτε οὖν πρὸς τοὺς ομαρ αν της Ὁ Ἦν ὃ πόλεμος, ἀπόρρητον ἣν 
δ πρὸς ναυπηγίαν ἐξα σὸν ἤτοι: δὲ ὃ Θ. ἐξ Αἰγίνης ὧν ἢ εἰς Αἴγιναν 
ξάγων. καϑὸ δὴ κοινὸν ἐμπόριον ἢ Αἴγνα. -- Θ. ἘΣ ἐν χοες ἣν ἐν τοῖς 
Πελοποννησιανοῖς τῶν ᾿Αϑεηναίων, ὃ ὃς πίσσαν ἔπεμψε τοῖ ς ἂντ πάλοις εἰς 
τὸ ἀνάψαι τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. ὅϑεν γνωσθεὶς ἐκωμῳδεῖτο ἐπὶ προ οδοσ ίᾳ. 
τινὲς δὲ Θορυχίων Ἰράφουσιν, ἀντὶ τοῦ τὰ τῶν ᾿Θορυχίων μιμούμενος. 
(ϑυϊάαἐ Βαῖ βίαϊε ἄβββεη: οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ τὸν ᾿“Θωρυχέωνα μι 'μούμενος ὃς 
ἦν Αἰγινήτης ταξίαρχος .} νει. Ἐ ΟΠΊΘΓ 175. εἰχοστολόγος: τὰ εἰχοστὰ ἐν 

τῇ χρίσει συνάγων. 363 ἀσκώματα: εἰς ὃ διφϑέρας τὰρ τὰς διανοίας 
τὰς ἑαυτοῦ Τράψας ἔπεμπε τοῖς πολεμίο! ς ἐν τῇ Λακωνικῇ (ἢ) ἄσκωμα 

ἕ “5 5 
δερμάτιόν τι, ᾧ ἐν ταῖς τριήρεσι χρῶνται, καϑ' ὃ ἢ κώπη βάλλεται. 
365 Κῦρος τὰρ Λυσάνδρῳ ἔπεμψε χρήματα τότε ἰὐῆς πόλεμον ὃ δανεΐο" 
χάρ.». 366 Κινησίαν τὸν διϑυραμβοποιὸν χωμῳδεῖ, εἰσήνεγχεν ἐν 
ἡράματι τὴν τς" χαὶ χατετίνησ εν αὑτης (ἢ) ἢ δὴ ἡροϑρίο ασ 
τὴ, σοὶ Ἰράψας εἰς χάτην (9) ἢ κατατιλᾷ : 15 ὃν ἀσςε διάκειται περὶ 
δίς Ἑκάτης ἀγάλματα, ὅτε πανητορίζ χιγησίας τοῦτο πεποί- 
ξυῦθα 367 τοῦτο εἰς ᾿Αρχῖνον, αν μαύρ δὲ χαὶ εἰς ᾿Αγύρριον (εἰ 
ἀρτόύριον οοαά. οἔ. 5680]. Ἐπτοὶ]. 102  ᾿Ατόρριος: στρατηγὸς ϑοηλυδριώδης. 
ἄρξας ἐν Λέσβῳ. χαὶ τὸν μισϑὸν δὲ τῶν ποιητῶν συνέτεμε χτλ.), μέμ- 

ογηται δὲ τούτων χαὶ Πλάτων ἐν Σχευαῖς (τ. 133) χαὶ Σαννορίων ὲ 
Δανάῃ (τ. 9). οὗτοι τὰρ (προ):στάμενο:. τῆς δημοσίας τραπέζης τὸν 
μισϑὸν τῶν κωμῳδῶν ἐμείωσαν κωμῳδηϑέντες. τοὺς μισϑοὺς: ᾿οῦς ἔλαβε 
παρὰ τῆς βουλῆς αὐτοῖς παρασχεῖν. 369 παρὰ τὴν τοῦ ἱεροφάντου 
χαὶ δαδούχου πρόρρησιν τὴν ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ. 

“ν 

- ́  (ἡ 

-τὸο 
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χαὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας, αἵ τῇδε πρέπουσιν ξορτῇ. 
χώρει δὴ νῦν πᾶς ἀνδρείως 
εἰς τοὺς εὐανϑεῖς χόλπους 

λειμιώνων ἐγχρούων 
χαπισχώπτων 
χαὶ παίζων καὶ χλευάζων. 

ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρχούντως. 
ἄλλ᾽ ἔμβα χὥπως αἱρήσεις 
τὴν Σώτειραν γενναίως 
τῇ φωνῇ μολπάζων, 

ἣ τὴν χώραν 

σώζειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 

χἂν Θωρυχίων μνἢὴ βούληται. 
ἄγε νῦν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βασίλειαν, 
Δήμητρα ϑέαν, ἐπικοσμοῦντες ζαϑέαις μολπαῖς χελα- 

δεῖτς. 
Δήμητερ, ἁἀγνῶν ὀργίων 
" ; ἄνασσα, συμπαραστάτει. 
χαὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορόν" 

καὶ μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμιερον 
παῖσαί τε χαὶ χορεῦσαι" 
χαὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ- : 
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, χαὶ 

τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 
παίσαντο. καὶ σχώφψαντα νι- 

χήσαντα ταινιοῦσϑαι. 
ἄγ᾽ εἶα 

γῦν χαὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν παραχαλεῖτε δεῦρο 

ᾧδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσὸς τῆς χορείας. 
Ἴασχχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς 
ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συναχολούϑει 
πρὸς τὴν ϑεὸν χαὶ δεῖξον ὡς 
ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις 
Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ μι. 
σοὶ γὰρ χατασχίσωμν ἐπὶ γέλωτι 
χἀπ᾽ εὐτελεία τόν τε σανδαλίσκχον 



πο 
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χαὶ τὸ ῥάκος, κἀξεῦρες ὥστ᾽ 

ἀζημίους παίζειν τε καὶ χορεύειν. 
Ἴακχχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. 
χαὶ Ἰὰρ παραβλέφας τι μειραχίσχης 

γῦν δὴ κατεῖδον, χαὶ μάλ᾽ εὐπροσώπου, 
συμπαιστρίας, χιτωνίου 

παραρρατέντος τιτϑίον προχύφαν. 

Ἴσκχχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. 

372 δὴ ἀε]. Βεπίϊευ νῦν ἀεὶ. ΒΕΚΚεΥ 473 τόπους Μ 374 τῶν 
Ὅμ, ̓ἄδου Ξιμώνων Α, τῶν λειμώνων Μ 275 καὶ σκώπτων ὕὔᾺΜ 

αἴρεις 0 αἰρησεις: Ἰετητηα 5080}}} ἴΏ Ἐ αἱρήσεις Κ αἴροις 
3, ̓  Μ 280} σώσει 383 ζαϑέαις ΝΟΑΜ ἔἄαϑέοι Ε ΒΕ εἀά. 
“Ἢ Ἰξβλοῖα ΌΑΜ 300 δὲ καὶ σπουδαῖα ΚΑ 404 σοἱ δ5υϊάδ5 
σὺ εἄιθη κατασχίσωμεν  χατεσχίσω μὲν οσαίεηι οοττοχῖί Ηδίθεσσ Νοτζά. 
ΤίΙάβκι. ΠῚ νοὶ. ΝῚ, 6 405 τύνὸς τὸν ἈΝΌΑΜ τόνὸξΞ Ἐ εἰκὶσ (οηΐ. 
1823 τόν τε Βεπίϊευ χαὶ τὸ νὰῃ εῖβεθ. 412 διαρραγέντος αὶ παρα- 
ραγχέντοςω Κ 

ες μὴ ἐτε τοῦ χοροῦ 
" 

372 χώρε: νῦν: ἐντεῦϑεν ᾿Αρίσταρχος ὅπεν όησ 
εἶναι τὰ πρῶτα, τοῦτο δὲ οὐκ ἀξιόπιστον. πολλ ἄχκις ς γὰρ ἀλλή Ὥλους οὕτω 

- 

παρανελούονται. 474 ϑαίνων εὐρύϑμως ἢ ἢ ἀντὶ τοῦ ἐκ ἸΑ ν, βάλ- 
λων ἢ βαίνων. 376 ἄριστον Ἰξγένητα: τὸ ταν τελετῆς 477 ἔμβα: 
χόρε υξ. 378 αἱρήῆσεις: ἐστὶν ᾿ Αϑήνησιν ̓ Αϑιηνᾶ Σώτειρα λεγομένη, 
ἡ καὶ ϑύουσ! οἷον [Ξι ώσε:ς τοῖς ἐπαίνοις. Καὶί. Τειπηϊπαβ Ὁ 379 μπέλπω- 
μολπάξζω ἜΝ τρέχω-τροχά άζω, 480} εἰς νέωτα. 281 ὁ ὃ γὰρ πόλε μος 
αὐτῷ ἐλυσιτέλει. 382 ἕτερον τρίτον, 3288 παῖσαι: ὅπερ ἡμεῖς 
παῖξαι. Ὅμηρος (ὃ 251) »»παίσατε, ὥς Χ ὃ ξεῖνος“. 393 ἂντὶ τοῦ στε φα- 
νοῦσϑαι, ταινία τὰρ τὸ ῥάμμα τοῦ στεφάνου. 395 ὡραῖον: τὸν κατὰ 
καιρὸν φαινόμενον Διόνυσον" ἐπίχαιρον Δ. ἐπεὶ τὸν καιρὸν τοῦ ἔαρος 
τὰς ἑορτὰς αὐτοῦ ἦγον καὶ τὰ χωμιχὰ δράματα ἐν ταύταις εἰσῆγ τὸ (Ὁ) 
396 ξυνοδευτῆν. 398 μεμιγμένως λέγε: τὰ μὲν σΒΟδΕ τὸν Ζατρὲα 
Ἴανχον, τὰ δὲ πρὸς τὸν Διόνυσον. ΟΖ ἀπὸ ἃ 
σῖνος. τοῦτο ἐπεὶ ὁδεύουσιν ἀπὸ τοῦ πόρους "κοῦ 
ποντες τὸν Διόνυσον, 404 ἴσον τῷ ..διὰ σε χατεσ σϑηης. 
ὃ αὐτὸς Ἴαχχος τῷ Δ. κατά τινας. τῷ δὲ Δ, αἱ κωμῳδία: ἀνάκεινται. 
ἔοικε δὲ παρεμφαίνειν, ὅτ. λιτῶς ἤδη ἐχορηγεῖτο τοῖς ποιηταῖς ρ) ἢ 
οὕτως. κατηρτίσω καὶ σχιστὰ ὑποδήματα φορέσα: ἐποίησας. --- ἐπὶ γοῦν 
τοῦ Καλλίου τούτου φησὶν ᾽Αρ: στοτέλτης ὅτ, σύνδυο ἔδοξε χορηγεῖν τὰ 
Διονόσια τοῖς τραγῳδοῖς καὶ “λωμῳδοῖς" ὥστε ἴσως ἦν τις καὶ περὶ τὸν 
Δ’ηναικὸν ἀγῶνα συστολὴ, χρόνῳ δ᾽ ὕστερον οὗ πολλῷ τιν: καὶ χαϑάπαξ 
περιεῖλς Κινησίας τὰς χορηγίας" ἐξ οὗ καὶ Στράττις ἐν τῷ εἰς αὐτὸν 
δράματι ἔφη (ἔτ. τς Κ) σχηνὴ μὲν τοῦ χοροχτόνου Κι 'γὴσ ἔου (ἔς φῇ σκηνῇ 
ςοαά. ἀεΓ ΩΣ ἈΠΒΪΟΒΕΤ). 406 καὶ τὸ ῥάκος: ἔτι δύναται καὶ ταῦτα 
τὴν ἜΡΚΝ ἔννοιαν. ἔχειν" ῥάκος δὲ οἱ μὲν τὸ τριβώνιον, οἱ δὲ τὸ προσ- 
ὠπεῖον, ὅτι ῥάκεσι “Ματακολλᾶται. 408 ὅτ: σύνηϑες ἣν τὸ ἐπιλέγειν, 
δπότε δπκαινοζέν τι ἢ συνομολογοῖεν, καὶ Εὔπολις Κόλαξι. καὶ ἐν τοῖς 
πρόσϑε χεῖται (ἀεΥ τεΐϊταϊη. 850 Ἐπίζβομε, νρὶ]. Ἐὰρ. ἔτ. 1γ8 Κ.). Δ41ι 
συνεχόρευον͵ γὰρ καὶ αἱ γοναῖχες. 

ωῳ ὦ“ 

41τὸ 
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ΞΑΝ, ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλαχόλουθϑός εἰμι καὶ μετ᾽ αὐτῆς 
παίζων χορεύειν βούλομαι. ΔΙΟ. χἄγωγΞε πρός 

“6 ΧΟΡ, βούλεσϑε δῆτα κοινῇ 
σχώφωμεν ᾿Αρχέδημον : 
ὃς ἑπτέτης ὧν οὐκ ἔφυσε φράτορας, 

γυνὲ δὲ δημιαγωγεῖ 
420 ἐν τοῖς ἄνω νεχροῖσι, 

χἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐχεῖ μοχϑηρίας. 

τὸν Κλεισϑένους δ᾽ ἀχούω 

ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωχτὸν 
ος τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάϑους " 

425 χαχόπτετ᾽ ἐγχεχυφώς, 

χἄχλαςξ, χακεχράγει 
Σεβῖνον, ὅστις ἐστὶν ἁναφλύστιος. 

χαὶ Καλλίαν γέ φασι 
τοῦτον τὸν “Ἱπποβίνου 

430 χύσϑου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμιένον. 

ΔΙΌ. ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν 
Πλούτων ὅπου ᾿νϑάδ᾽ οἰκεῖ: 

ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. 

ΧΟΡ. μηδὲν μακχρὰν ἀπέλϑης. 

435 υμηδ᾽ αὖϑις ἐπανέρῃ μι, 
ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένος. 

ΔΙΘ. αἴροι᾽ ἂν αὖϑις, ὦ παῖ. 
ΞΑΝ, τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμαι:; 

ἀλλ᾽ ἣ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν ; 

40 ΧΟΡ, χωρεῖτε 
νῦν ἱερὸν ἀνὰ χύχλον ϑεᾶς, ἀνθοφόρον ἀν᾽ ἄλσος 
παίζοντες οἷς μετουσία, ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς. 

444 ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν χῦραις εἶμι. χαὶ γυναιξίν, 
445 οὗ παννυχίζουσιν ϑεᾷ, φέγγος ἱερὸν οἴσων. 

427 ἀναφλύστιος εοαἀ. “Αναφλύστιος ΒεπίεΥ 430 χύσϑῳ Βοίδε 
437 τὰ στρώματα ροβί ὦ παῖ οοαά. ργαείεγ Ν 444 ταῖσι ΑΝΑΜ 

414 μετ᾽ αὐτῆς τῆς συμπαιστρίας δηλονότι. τινὲς τοῦτο (414-ἰ 415 δὴ 
80. 80} Τπάογἢῇ τοῦ Διονύσου φασὶ μεταξὺ παρεμβάλλοντος. λέγειν. 
416 [Π. τὸ πρὸς λαγνείαν ἐεῴρεδες ἀμφοτέρων σχώπτων, τοῦ τε δεσπότου 
καὶ τοῦ δούλου, τοῦτό φησιν. δὲ ᾿Αρχέδημος ὡς ξένος παρ᾽ αὐτοῦ 
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χωμῳδεῖται᾽ νόμος (ἢ) γὰρ ἦν τοὺς ἐξ ἀλλοδαπῆς ᾿Αϑι τ μᾳ Ἀ ς ρ Ἢ : Ξ ὁ ῥαπῆς Αϑήνῃσι κατοικεῖν 
ἐϑέλοντας εἰς πολίτας ἐνταῦϑα χρόνον ὀλίγον διατρίψαντας ἐγγράφεσϑα: 

; » » ΄ Ὑ{0 οἷν Ξ ὉΡΞ τ᾽ πῇ 
ὅπερ ἘΕ Ἴρος οὐχ ἐποίησε. 418 ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν οὐκ ἔφυσε ὀδόν- 
τας, ἢ δὲ παροιμία: ἑπτέτης ὥν ὀδόντας οὐκ ἔφυσεν. οὗτος ὡς ξένος 
χωμῳδεῖται. καὶ Εὔπολις Βάπταις (ἔτ. 71 Κ) ἐπιχώριος δ᾽ ἔστ᾽ ἢ 

΄ ᾿ ΄ “ "ἢ - »Ἅ ῃ 

έ ἀπὸ χϑονός. ᾿ ει τοῦ δὺ ὃχ ἃ πο τὸ χυονς μὴν ἐτο τὸς κοι ΠΡ ΞΟ ΤΘΗ ΧΉΒΗΒ: 420 οὐχ ὡς 
ὁλλώνιος πρὸς τὴν ἐξήγησιν τὴν εἰ μὴ νεναυμάχηχε τὴν περὶ τῶν 

κρεῶν, ὅτι διὰ τὴν καχοπραγίαν νεχροὺς τοὺς ᾿Αϑ'’ηναίους λέγει " φυχρὸν 
. - ε , Ἁ - ᾿ 

τάρ. ἀλλὰ πιϑανῶς οἱ χάτω τοὺς ζῶντας ἄνω ,,νεχρούς““ φαοσ’ν. --- ὅτ: 
χατετρίβησαν ἴς χκαχοῖς ὑπὸ τῶ; γῶ" ἢ διό ἀρχαξῶν ετρ βησι τῳ Ε ἀπ ηρις ὑπὸ τῶν στρατηγῶν. --- ἢ διότι τὸ ἀρχαῖον 
ΕἸ μα ιποβεβλήχασιν -- ἢ διότι οἱ ἐν τῷ κόσμῳ ἄνθρωποι. εἰ καὶ 

δος, -. ΄ ΄ ΡΥ πέντε , Ξ 
.Ὲ: τ εὐτὺς θῶ βίου Εν ἐγχολινδούμενο! δεινότερα τῶν τεϑνη- 

.)πς ΓΝ “Ὁ ΞΕΞ 7 σ΄ . Γ: ) » εγιῆρὰ τάσχ κε Ε΄ πππῦροῦι ἢ διότι πολλοῖς κακοῖς ὑὁπὸ τῶν 
ἡμαγζωγῶν χατατριβόμενοι ναισϑήτως ἔχουσιν ὡς νεχροὶ αὐτοὺς ἀτι- 
μωρήτους ἐῶντες. χαριὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν νεχρῶν τοὺς ζῶντας καλεῖσϑα: 
νεχ ΠΡ -- " δια άλλ. . πὶ ΣΙΝ ς ΞΡ ον - ᾿ Ἐμῇ. 

"ρωραΝ Ὁ αβαλλῳ, τοὺς ᾿Αϑηναίους ὡς ἀσϑενεῖς καὶ νεκρούς. 
τὲ τοῦ εἰπεῖν δημαγωγίας ἢ πολιτείας, μοχϑηρίας εἰπεν, χαριέν- 

τως πρὸς ἀσίοσαν αὐτῶν. 422 ἀντὶ τοῦ τὸν Καλλίαν. --- Κλεισϑένους 
ρον οἷός (2) -- ὁποτίϑιετα: υἱὸν Κλεισϑένους, οὗ τὸ ὄνομα οὐκ εἶπε. χκαϑ' 
μοιότητα τοῦ πατρὸς ἐν ταῖς ἐρημίαις καὶ περὶ τὰς ταφὰς χαὶ τοὺς τά-- 

- » Ν ᾿ ᾿ ’ τ τ ᾿ ν᾿ Η 

φοὺς κακῶς ἔπασχεν. -- διαβάλλει τὸν Κλεισϑένη ὡς φαυλόβιον καὶ 
- ἊἜ ἀξ Ἔξξ᾽ ΝΣ 4 ἑῷ ᾿ ᾳῳ"»"Ἁ. Ξ: Ἁ - ἤν ε ἘΣ κ 

ΞΟ Ε΄ ίνω πορνξυόμενον. διὸ καὶ δεινοπαϑοῦντά φησιν ἐπὲ τῇ 
οὕτου τελευτῇ. 423 τοῖς χατὰ τὸν πόλεμον ἀποϑανοῦσι δημοσίᾳ 

προ με ον. τὸ οὖν τίλλειν τὰς τρίχας χαὶ κόπτεσθαι: ἅμα μὲν 
»Ὲ πῶ τ πὐϑρο Ἐς δὲ εἰς μαλαχίαν χαὶ τὸ κόπτεσθαι καχεμφάτως. 
1 "» ἐπ ορζαι τοῦτο, ὡς πρὸς τὴν μαλακίαν Κλεισϑένους, παρὰ 
τὸ "ρον. πιϑανῶς δὲ τὸ ,,ὔστις““ ἐμφαίνε! οὗ τὸν ὑπὸ ἑνὸς περαινόμενον. 
ἔπλαστα: δὲ αὐτῷ ὥσπερ ὃ Σεβῖνος, οὕτως χαὶ ὁ ᾿Αναφλύστιος. ἂνα- 

ν᾿ Ψ ᾿- Α, ν "4 Α 8 - » ᾿ Α ς Ν φλᾶν γὰρ ἔλεγον τὸ μαλάσσειν τὸ αἰδοῖον. ἔστιν δὲ χαὶ δῃμος ᾿Αττικῆς 
Ε΄ τς καὶ Σεβῖνος ἴσως παρὰ τὸ βινεῖν. ἔστι δὲ χαὶ Σεβῖνος ὠνομασ- 
μένος παρὰ Πλάτωνι. Ποιητῇ (τ. 117 Κ). παρε ἄτιοσς διὸ τὴν μα Ὁ ἘΥ ΤΓΡΑΤΕΙ τ, δὰ ἜΦΑ ) 420 παρεγραμμαάτισε διὰ 
τὴν ἀσέλγειαν π ἵ Ἱππονίκου εἰς πορνομαν. τὸ δὲ ἵππος πολλαχοῦ 
η τοῦ μεγάλου λαμβάνουσιν" ,ἱππόπορνες. κωμῳδεῖται δὲ χαὶ ὃ Καλ- 
ία. ὧ ΠΝ Ἁ Ἶ κ 4, μπ ΜΕ. Ἁ ΓΔ, Ξ τ “ Α “ι ΄ 

Ν οὐὰ τὰν γι πατρικὴν οὐσίαν καὶ μάλιστα ἐπὶ τυναιξὲ μεμτηνώς. 
ΤΣ γοβάτου (3). 430 ἐνδεδυμένον. 431 Διόνυσος. ἄλλοι δὲ 
ἐπῆν ς. ἐρωτᾷ. , 4384 τὸ ,,0εν" παρέλχε! (,..15. τεαἀπυπάδης Ἐς οῖ- 

- 486 τὸ ὁμοῖον καὶ ἐν τῷ Γηρυτάδῃ (ἔτ. 162 Κ. εἴ. ΡΙπαξ. 962). 
439 παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ αὑτὰ συνεχῶς λεγόντων. τῶν Μεγαρέων 
νων» Κορινθίων ἀπεστάλη κῆρυξ πολλάκις λέγων ὅτ! οὐκ ἀνέξετα: 

ὧν ὃ τοῦ Διὸς Κόρινθος. καὶ ἐπέμενέν τε τὸ αὐτὸ λέγων. ἕως οἵ 

Ἐθιῳ πὰς Ετπ Δ ντες ἔλεγον »παῖς, παῖε τὸν Διὸς Κόρινϑον“. καὶ 
Ἧς ῬΑ ᾿ το τᾷ ἤτω τῶν ταυτολογούντων ἀεὶ χαὶ ταὐτὸ πραττόντων. 
ἕ δὲ Διὸς Κόρινθος Διὸς παῖς βασιλεὺς Κορίνϑου. Μεγαρεῖς δὲ ὅπο- 
- εἷς ἤσαν Κορινϑίοις. καὶ Πίνδαρος μνημονεύει τῆς παροιμίας ἐν 
τ" (ὟΝ, 105). - Κόρινϑος παῖς Ὧν τοῦ Διὸς, ἔκτισε δὲ τὴν 
Κόρινθον καὶ ΠΡ τντα τοῦτον ἐσέβοντο οἱ Κορίνθιοι. Κερχοραῖοι δὲ 
ἄποιχκο ίω) ᾿ ἰς ὅ ἢ ή Βα : ΕΝ ορινϑίων καὶ ὑποτελεῖς ὄντες τῇ μιητροπόλει ὕστερον 
φωσιώϑησαν. καὶ οἱ Κορίνϑιοι ἐπικηροχευόμενοι πρὸς αὐτοὺς ἔλεγον: 
Ἰαϑηδ τοῦ Διὸς Κορίνϑου. καὶ οὕτως ἡαῃἢ χότες οἱ Κερχυραῖοι 
εἰ ἫΝ τὸν κήρυχα λέγοντες παῖε, παῖε τὸν Διὸς Κόρινθον. 440 ὃ λόγος 

πρὸς α τὸν τὸν χορόν. δύνανται πάντες οἱ κατὰ τὸν χορὸν ἀλλήλοις 
ὡρ Πν ἀεύοι καὶ μὴ εἰς ἀμοιβαῖα διαιρεῖσϑαι. ἀλλὰ τοῦτο εἰς οὐδὲν 

4 - » ΄ 

φ ρήῃς ν οἰκονομούμιενος. 441 ϑεᾶς: ἤτοι Κόρης ἢ Δήμητρος. 

5 ἅ55, Πῖ΄16 Ετὄβομῃθ ἄθς. Ατ᾽βέορβαδηῃθ. 3 
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.48 χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους 
λειμῶνας ἀνϑεμώδεις, 

450 τὸν ἡμέτερον τρόπον, 
τὸν καλλιχορώτατον, 
παίζοντες, ὃν ὄλβιαι 

Μοῖραι ξυνάγουσιν. 

μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 
455 καὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν, 

ὅσοι μεμοήμεϑ᾽ εὐ- 
σεβῆ τε διήγομιεν 
τρόπον περὶ τοὺς ξένους 

χαὶ τοὺς ἰδιώτας. 

46. ΔΙ0Ή. ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν χόφω; τίνα ; 
πῶς ἐνδάδ᾽ ἄρα χόπτουσιν οὐπιχώριοι ; 

ΞΑΝ. οὐ μὴ διατρίψῃς, ἀλλὰ γεῦσαι τῆς ϑύρας, 
χαϑ᾽ Ἣραχλέα τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

ΔΙΟ. παῖ παῖ. ΟΙΚ. τίς οὗτος; ΔΙΟ.. Ἡραχλῆς ὁ χαρ- 
τερός. 

“65 ΟΙΚ. ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμιηρὲ σὺ 
χαὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε χαὶ μιαρώτατε, 

ὃς τὸν χύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον 
ἀπῆξας ἄγχων χἀποδρὰς ᾧχου λαβών, 
ὃν ἐγὼ ᾿φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος᾽ 

470 τοία. Στυγός σε μελανοχάρδιος πέτρα 

᾿Αχερόντιός τε σχόπελος αἱματοσταγὴς 
φρουροῦσι, Κωχυτοῦ τε περίδρομοι κύνες, 

ἜἜχιδνά ϑ᾽ ἑχατογχέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα σου 

διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνθϑάφεται 

475 Ταρτησία μύραινα " τὼ νεφρὼ δέ σου 
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 
διασπάσονται [Γοργόνες Τειϑράσιαι, 

ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. 
ΞΑΝ. οὗτος, τί δέδραχας; ΔΙΟ. ἐγχέχοδα " κάλει ϑεόν. 

455 ἱλαρόν ΑΜ ἱερόν ἈΝ 462 διατρίψης ὕΑ δα ΡΤ. Μ 

διατρίψεις ἈΝ τγεύση 464 Αἰαχός ΑὔΑΔΛΜ εἰ. 5080]. (ϑερ 5. 
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Ι. ΨῸ) 80 δυοὰ ἱπὰὶ [ο]ρεπάβῃ. 474 πλευμόνων 479 πίε 
χάλει ΞΑΝ Ἀνὺῦ 

τοῦ ἐμυσταγωγήϑημεν. μυστήρια δὲ ἐκλήϑη παρὰ τὸ τοὺς ἀχούοντας 
μύειν τὸ στόμα. καὶ μηδενὶ ταῦτα ἐξηγεῖσθαι. μόειν δέ ἔστι τὸ κλείξιν 

Βαϊμετγίογας ἰγαηβροϑιτοη (65 τηϊτς|6 γα Ὀεβίδη τι] ἄντ. εἴς. ὈΪ5 εἴρηται 
Ζὰ 5010]. 800 νρὶ. ΒΕ ὔπιθυ 178.) 460 ἐπανάληψις τὸ ..τίνα““ (ΝοΙΚ- 
τηδηη, ἘΠει.2 466). 461 ὡς ἐπὶ ξένων 462 (τεῦσα!:") ἀντὲ τοῦ ὶ 
ἅψαι. ᾿Αττικῶς. ἣ 463 (λημ’ :} τὸ φι όνημα. 464. .465 { εἷς τῶν 

ἐν “Αἰιδου. τί δὲ τὸν Αιακὸν λέγει ἀποχρίνασϑαι; ὅπερ ἀπίϑανον (30 ἴτῃ 
Μεπείυβ). 4065 ἢ παραπλήσιά ἐστ’ τούτοις τὰ ἐν τῷ Θησεῖ πεποιημένα, 
παρ᾽ Ἐῤριπίδην (ἴτ. 383 ἀπά 384) ἐχεῖ γὰρ τοιοῦτος ἦν σπουδάζων καὶ 
τοιαῦτα λέγει πρὸς τὸν Μίνωα. διστάσα: δὲ ἄν τις μὴ καὶ ταῦτα μιμεῖται 
᾿Αριστοφάνης. προείρηται ὅτι πολὺς ἐν τούτῳ τῷ Ἰένε: ἐστὶν ᾿Αριστο- 
φάνης 468 ἀποδράς ἂντὲ τοῦ ἀποδράσας. 469 ἔχε:: οὕτως ᾿Αττικοὶ 
τὸ ἔχῃ ἀπὸ τοῦ ἔχομαι δευτέρου προσώπου. ἂντὶ τοῦ μέσον ἐληφϑεης 
ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἀϑλητῶν. 470 διὰ τὸ τῆς λέξεως φοβερὸν εἶπε 
μελανοχάρδιος πέτρα. οὗ γὰρ ἔχε: χαρδίαν ἢ πέτρα. ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
ἀγρίων ἀνθρώπων. καὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ πλάττων λέγει, τὰ δὲ ἐξ Εὐριπίδου, 
πρὸς φόβον Διονύσου. 472 οἷον πανταχοῦ δυνάμενο: περιστρέφεσθαι. 
λέγει δὲ τὰς ᾿Ερινύας. 474 ὃ τόπος οὗτος παρὰ τὰ ἐ 
Εὐριπίδου (584 Ν): κάρα τε τάρ σοὺ συγχέω κόμαις ὃμιο 
ἐγχέφαλον, ὀμμάτων δ΄ ἄπο αἱματοσταγεῖς πρηστῆρες ῥεύσονται χάτω. " Ξ Ξ Ὶ ξ 
ῥᾶναι τε δ᾽ ΑἸα. εἰ Θ. ῥάνατε δ᾽ Μ΄. αἱμοσταγεῖν πρηστῆρες οοἀά. 474 
Αττικοὲ τὸν πνεύμονα: .«πλεύμονα““ λέγουσιν ὡς χαὶ τὸ νίτρον: ,"λίτρον““ 
[»»Νίτρον: τοῦτο Αἰολεὺς μὲν ἂν εἴποι, ὥσπερ οὖν χαὶ ἢ Σαπφώ διὰ τοῦ ν. 
᾿Αϑ'ηναῖος δὲ διὰ τοῦ ἃ. λίτρον.““ ῬΗΓΥΠΙομιΒ Ρ. 305 ἀπά ΤΟΡΘοΚ Ζὶὶ ἄθυ 
βί6}16. Τλάρερθη: 9,9 οΥρ5ι σατὴ ὈΙπαογῇο πνευμόνων. Νίπηαπι αἴπ ογεάϊ- 
ἀσγαπί διε οἰβεῖβ {πιὰ πλεύμων ἀττικῶς, πνεύμων ἑλλ᾿ηνικῶς. ὙΤαπάσπι ἃ 
Βγαποῖκῖο, Ῥούβοπο, Ηεπηδηπο ΒΙοτηξοάϊο, Βοίμῖο ἱπιθι]θοΐατη οϑί πλερύ- 
μων [ὈΠΏΔΠ) 6556 σΠ])ΡΆΤΘΠ, 4π8 οἴ ἵγασίοῖβ εἴ ἴῃ νευβίθιιβ ἱγασίοῖβ Ατὶ- 
Βίορμῃαπὶ δ πε πάτιτη βββοί.Κ ΕὙΠΊΖθοθῆθ. 475 Μύραινα δαΐμων φοβερά" 
παρὰ τὸ μύρεσϑαι' παρὰ τὰ ἐν τῷ Θησεῖ Εὐριπίδου. Ταρτησίαν δὲ εἶπε 
ὕραιναν, πρὸς τὸ ἐχπλ᾿ηχτικώτερον διὰ τὸ ἐχτετοπισμένον. λέγουσι δὲ χαὶ 
αρτησίαν Ἰαλῆν ἀντὲ τοῦ μεγάλην. ἢ Ταρτησσὸς Ἰβηρικὴ πόλις. 

παρὰ ν Δορνον λίμνην (περὶ 4111: ,,͵7,ὼπ ἱτανεβίυ οὗ ἰακα Ανθγηιβ"" 
Ἐυτβετγίογά ! οἴ. ϑυϊάαθ). ἀντὲ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἔχιδναν μύραιναν εἶπεν. τὸ 
Ἰὰρ Στυγὸς ἐπὶ πλησίον εἶπε τούτοις. ἔστι δὲ ταῦτα ἐν Θησεῖ πεποιη- 
δ Ἐριπίδῃ ἔκεῖ γὰρ τοιοῦτός ἐστι σπουδάζων ὃ Ευριπίδης, οἷος 
νταῦϑα παίζων (νρ]. 501Π0]. 46ς ἢ. 477 ἀπὸ δήμου τῆς ᾿Αττιχῆς 
πονηροῦ. οὐκ εἰχῇ δὲ τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐοίχασι τὸν δῆμον τοῦτον διαβάλ- 
λειν ὡς χαχοπράγμονα (ἢ). εἰσὶ δὲ οὗτοι ἀπὸ Τίϑραντος τοῦ Πανδίονος 
παιδὸς ἐπώνυμοι. εἰς δὲ τὴν Αἰγηΐδα φολὴν κατανενέμτηνται. --- τόπος 
Λιβύης, ἔνϑα αἱ Γοργόνες διέτριβον. 478 δρμίσω: ἀντὶ τοῦ κινήσω. 
4719 ἰδὼν ὁ Ξανϑίας διὰ τὸν φόβον ἀποπατήσαντα τὸν Δ. φησίν᾽ 
»»οὗτος χτλ.“ κάλει ϑεόν: 1 ὅτι πρὸς τὸ ἐν ταῖς ϑυσίαις ἐπιλεγόμενον. 
ἐπειδὰν Ἰὰρ σπονδοποιὭσωνται, ἐπιλέγουσιν ἐγχέχυται (ἐκχέχυται 411). 
κάλει ϑεόν, πρὸς ὃ ἐξείληχται εἰς τοῦτο. 11 τὸ δὲ «κάλει ϑεόν“ τινὲς 
ἄλλως ἀποδεδώχασιν οὕτως: ἐν τοῖς ληναιχοῖς ἀγῶσι τοῦ Διονύσου ὃ 

τὰς 
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ὦ χαταγέλαστ᾽, οὔχουν ἀναστήσει ταχὺ 
πρίν τινά. σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; ΔΙΟ. ἀλλ᾽ ὡραχιῶ. 
ἀλλ᾽ οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. 
ἰδοὺ λαβέ. προσϑοῦ. ποῦ στιν; ὦ χρυσοῖ ϑεοί, 
ἐνταῦϑ᾽ ἔχεις τὴν χαρδίαν; ΔΙΟ. δείσασα γὰρ 
εἰς τὴν κάτω μοὺ χοιλίαν χαϑείρπυσεν. 
ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ χανϑρώπων. ΔΙΟ. ἐγώ ; 
πῶς δειλός, ὅστις σπογγιὰν ἤτησά σε: 

οὐχ ἂν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. ΞΑΝ. ἀλλὰ τί 
χατέχειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν 
ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην χαὶ προσέτ᾽ ἀπεφψησάμην. 
ἀνδρεῖά. γ΄, ὦ Πόσειδον. ΔΙΟ. οἶμαι νὴ Δία. 
σὺ δ᾽ οὐχ ἔδεισας τὸν φόφον τῶν ῥημάτων 

Ὁ". 

χαὶ τὰς ἀπειλάς: ΞΑΝ. οὐ μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
ἴϑι νῦν, ἐπειδὴ ληματιᾶς χἀνδρεῖος εἶ, 

3 σὺ μὲν γενοῦ ᾽γώ, τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν ὶ 

χαὶ τὴν λεοντῆν, εἴπερ νῶν ας εἶ᾿ 
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σχευοφόρος ἐν τῷ μέρει. 

φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον᾽ 
χαὶ βλέψον εἰς τὸν Ἡραχλειοξανϑίαν, 
εἰ δειλὸς ἔσομαι χαὶ κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 
μὰ ΔΙ ἀλλ᾽ ἀληϑῶς οὖκ Μελίτης μαστιγίας. 

φέρξ νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. 
ὦ φίλταϑ᾽ ἥχεις Ἣράκλεις ; δεῦρ᾽ εἴσιϑι 
ἡ γὰρ ϑεός σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ᾽ ἥχοντ᾽, εὐϑέως 
ἔπεττεν ἄρτους, ἦφε χατεριχτῶν χύτρας 

ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνϑράχιζ᾽ ὅλον, 
πλαχοῦντας ὦὥπτα, χολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. 

χάλλιστ᾽, ἐπαιῶ. ΘΕΡ. μὰ τὸν ᾿Απόλλω οὗ μή σ᾽ 
ἐγὼ 

περιοφομάπελϑόντ᾽, ἐπεί τοι χαὶ χρέα 
ἀνέβραττεν ὀρνίϑεια, χαὶ τραγήματα 

488 οὐχ ἂν ἕτερος γ᾽ αὖτ᾽ Ν' οὔκουν ἕτερος γ᾽ αὖτ᾽ Εὺ οὔκουν ἕτερος 
ταῦτ ΑΜ 5ΟΙ ἐμελίττης ἃ μελέτης Κ 504 σ᾽ οπιῖΞ. οοὐά. 
507 δεῆρ᾽ εἴσιϑι: ΕΜ 

δι ἃ “ 

ἡαδοῦχος γοτέχων λαμπάδα λέγει" »καλεῖτε ϑεόν“, καὶ οἱ ὁπακούοντες 



51 ο ἘΞΚΟΒΟΗΕ 

«- {) ᾿ βοῶσιν οΣεμελχήιε Ἴαχχε πλουτοδότα“. ΠῚ ὡς πρὸς βοήϑειαν λέῃ 

οὗ Ἰὰρ Διόνυσος ϑεὸς ἦν, ὅτι εἶπεν αὐτῷ ,.κάλει ϑεόν“. τοῦτο δὲ ὡς 
κωμῳδίᾳ. πέπλασται. ΙΝ εἰώϑασιν οἱ μεγάλοις κακοῖς περιπίπτοντ 
ϑεὸν ἐπικαλεῖσθαι πρὸς ἀρωγὴν ϑυσίας τινὸς ὑποσχέσει. δείχνοσι 
ἐντεῦϑεν, ὡς ὃ Δ. οὖχ ἔστ: ϑεὸς ὡς ἐν κωμῳδίᾳ παίζων. τὸ δὲ ἢ 
κέχοδα ἀπὸ τοῦ χέζω μέσος παραχείμενος. 481 ὡραχιῶ: 1 
ὠχριῶ. (ϑο Τυκορβτοη οἴ. 5.0]. Επεβάεπ 702. Ἐρατοσθένης δὲ τ 
ὑπὸ ἐχλύσεως ἐσκοτῶσϑαι, ᾧ ἴσως ἀχολουϑεῖ τὸ ὠχριᾶν.) 11 φρον- 
τίζω. ὥρα (ἢ τὰρ ἢ φροντίς. ἐχ δὲ φροντίδος ἐκλύεταί τις. ΠῚ ὡρα- 
κιᾶσαι δὲ λέγεται ἀπὸ τοῦ τὴν ὥραν αἰκίζειν. τοῦτο δὲ Σοφοχλῆς 
εἶπεν ἐν ᾿Αμφιαράῳ σατυρικῷ (ἔτ. 116) τὸ ὠχριᾶσα!: ϑλιβομένης τῆς 
χαρδίας. 482 σπογγιάν: ὀξυτόνως ἀττικοί. 48. ποῦστιν: ὃ Διόνυσος (Ὁ) 
φοβούμενος λέγει, ποῦ ἔστιν ἢ καρδία μοὺ (δἷς νεύβαμπη ἱπέογ βευβοπδϑ 
ἀϊδεήραϊς Ποῦτεε). --- ποῦστιν καρδία σοὺ: ὦ χρυσοῖ ϑεοί, ἐνταῦϑ᾽ 

} ᾿ 

ΝΣ ον 

ΜΕ [.] 

0) 

ῷ ἊΝ εἰ 4«-. εὖ ὦ’ ΘΟ. ο 

ει! 

μόνον κατ᾿ ἐρώτησιν ἢ καϑ' ὁμαλισμὸν μέχρι τοῦ ,,δειλός. 489 Σοἱἵἱ 
τῷ φόβῳ ἐχλυόμενο: ὀσφρῆσει τὸν πόνον παύουσιν. ὃ δὲ πόνος αὐτοῖς ἐχ 
χαρδίας Ἰίνεται. 400 ἀπεψησάμεην: κατεμαξάμτην. καὶ ἐν Πλούτῳ (818) 
ἀποψώμεσϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι. 4094 λῆμα τὸ φρόνημα, Νηματιᾷς οὖν: μέγα 
φρονεῖς. γράφεται χαὶ λ᾽ηματίας, χωρὶς τοῦ τ, οἷον μεγαλόφρων καὶ ἴσ- 
χυρός. 496 ἄφοβος. ἐπειδῆπερ ὁ φόβος ὥς φασιν, ἐν τοῖς σπλάγχνοις 
ἐστίν. ἢ ὅτι ἢ καρδία ἐν τοῖς σπλάγχνοις περὶ ἣν ὁ φόβος γίνεται 499 
αὐτὸς Ξανϑίας ἐκαλεῖτο. παρπλήσια δὲ τὰ ὅπλα τοῖς Ἡρακλέους εἶχε. 
συμμιγνὺὸς οὖν τὰ δύο ὁμοῦ εἶπεν Ἡρακχλειοξανϑίαν. Β5ΟῚ ἀντὶ τοῦ 
»δ ἔχ Μελίτης Ἣραχλς“. ἐν γὰρ Μελίτῃ ὃ 
ἭἫραχλης τὰ μιχρὰ μυστήρια, ἔ 
ΡΣ , Χ δ , ᾿ ᾿ς γο τ, «ἄ - ἊΣ - ᾿ ἐχλήϑη δὲ ἀπὸ Μελίτης γύμφης. ἡ ἐμέγη ὃ Ἢ. μαστιγίαν δὲ ὡς πρὸς 
δοῦλον. παρὰ δὲ τὴν ὑπόνοιαν σλώπτει. τὸ δὲ τοῦ Ἣραχλέο ἄγαλμα 
ἔργον Γελάδου τοῦ ᾿Αργείου, τοῦ διδασκάλου Φειδίου. ἢ ἴὸ 

πολλῶν 
φησι 
ἢ τό 

ι. 

- ΄ ᾿ ΄- τ . - »Σ 9 “ 

τὸ χωμῳδεῖσϑαί τινα. ἴσως δὲ ὅτι ἦρχε, διὰ τοῦτο οὐκ ὠνομάσϑ'η 

ἐγημμένον. ἐπεὶ εἴ τε ὄντως ἐπὶ τὸν Ἣραχλέα ἀνέφερε τί μᾶλλον 

ἐπιφανῆ. σύνηϑες τε οὐχ οὕτω λέγειν ἐπὶ ϑεῶν ,,οὖχ Νελίτης“, Υ ι » Ξ ᾽ ἱ 

ταῦτα πρὸς τὸν Ξανϑίαν ἔχοντα τὴν λεοντῆν. δούχνη Περσεφό: ης- 

χολλάβοις τῆς κιϑάρας. οἱ δὲ εἶδος πλαχοῦντος τετραγώνου ἢ ἄρτου 
μικροῦ, παρὰ τὸ ἔκ μεγάλων κολλυϑίζεσϑαι. ἄρτοι νέο: ἐκ νεοπύρων. 

᾿ 

καὶ οἱ λάσταυροι ὑπὸ Σιχυωνίων λέγονται. καὶ ἢ νευρὰ (Ὁ) τοῦ δργάνου. 
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ΞΑΝ,. 

534 ΧΟΡ, 

535 

540 

ἈΞΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

ἔφρυγε, χῷνον ἀνεχεράννυ γλυχύτατον. 

[511 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. ΞΑΝ. πάνυ καλῶς ΘΕΡ. 

ληρεῖς ἔχων" 

οὗ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
ἤδη ᾽νδον ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη χὠρχηστρίδες 
ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. ΞΑΝ, πῶς λέγεις ; ὀρχηστρίδες : 
ἡβυλλιῶσαι χἄρτι παρατετιλμέναι. 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽, ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 
ἤμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεζ᾽ εἰσύήρετο. 

. ἴϑι γυν, φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν 

ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι. 
ὁ παῖς, ἀκολούϑει δεῦρο τὰ σχεύη φέρων. 
ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ, 
ὁτιή σε παίζων Ἣ ραχλέα ᾿νεσχεύασα : 
οὗ μὴ φλυαρήσῃς ἔχων, ὦ Ξανϑία, 
ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα. 
τί δ᾽ ἔστιν ; οὐ δή πού μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ 
ὅδωχας αὐτός: ΔΙΟ. οὐ τάχ᾽, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 
χατάϑου τὸ δέρμα. ΞΑΝ. ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι 
χαὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. ΔΙΌ. ποίοις ϑεοῖς : 

τὸ δὲ προσδοχῆσαί σ᾽ οὐχ ἀνόητον χαὶ κενὸν 
ὡς δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς ᾿Αλχμιήνης ἔσει: 
ἀμέλει, καλῶς " ἔχ᾽ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε 

ἐμοῦ δεηϑείης ἄν, εἰ ϑεὸς ϑέλοι. 

ταῦτο. μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι 

γοῦν ἔχοντος χαὶ φρένας χαὶ 

πολλὰ περιπεπλευχότος, 

μετακχυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ 
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον 
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην 
εἰχόν᾽ ἑστάναι, λαβόνϑ᾽ ἕν 
σχῆμα" τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι 

πρὸς τὸ μαλακώτερον 

δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι 

χαὶ φύσει Θηραμένους. 

(η5 

512 ΘῈΡ ΕΝ ΔΙῸ ὕΑΜ οἴ. Ξομοϊῖα 514 ἥδ᾽ ἔνδον ΑΝΌΑΜ 



ἊἪ 

541 1 ἘΚΟΒΟΗΕ 30 

δον οῦτεα 515 ΞᾺΑνΝ νμῦ"Α ΔΙῸ Ἀ οἴ. 5ΞἍβοϊϊα 519 αὔλη- 
τρίσι Ο7ᾺΑΜ Ξαρειῖβοῖ. ὀρχηστρίσι π᾿ Μ 520 ὧς Α ὁτ᾽ Ν 5238 Ἥρα- 
χλέα νεσχεύασα ΕἸπι5ῖεν Ἡραχλέ᾽ ἐσχεύασα αὶ Ἣραχλέα τ᾽ ἐσχεύασα 
ὕΑ Ἡρακλέα τ᾽ ἐσχεύαχα Κ ἭἫἩραχλέα σχεύασα Μ 524 φλυαρῆ- 
σῃς ΌΑΜ φλυαρῆσεις αὶ 5386 αὐτὸν ἈΝΌΜ 

512 ληρεῖς ἔχων: τοῦτο λέγει κρατῶν αὐτὸν ὃ Διόνυσος (Ὁ) καὶ μὴ συγ- 
- Ν 3 ᾿ - [Ὰ -- , -- , ι χωρῶν αὐτὸν εἰσελϑεῖν ἅμα τῇ ϑεραπαίνῃ τῆς Περσεφόνης. 5148 καὶ 

χρεῖττον γάρ ἔστι τοῦτο τοῦ ξυρεῖν. Β5Ι 
ν ὀβελίσχων --- - κλέπτειν (}) . .. 

εἰσεφέρετο. 520 αὐτός: ἀντὶ τοῦ ὁ δεσπότης. Β2Ι ὃ παῖς κτλ. 
τῷ Διονύσῳ φησί. --- μετεστόλισται γὰρ ὃ Διόνυσος εὐλαβηϑεὶς καὶ 

παίζων Ἣ ραχλέα ἐσχεύασα. 526 ἡἣ οὗ ἄρνησις συγχατάϑεσιν δηλοῖ. 

ἙΞανϑίαν ἐποίησεν ὡς δεσπότην, ἑαυτὸν δὲ δοῦλον. ὅτε δὲ ὃ ϑεράπων 
3 

τοῦ “Αἰιδου ἀπήγγειλε τῷ Ξ. ὅτι ἢ χόρη ὄψα ἐποίησεν, δεσπότην πάλιν 
ἑαυτὸν ποιεῖ, τὸν δὲ Ξανϑίαν δοῦλον. 536 μεταχυλίνδειν: ὅμοιον τῷ 
ἐν ᾿Αλχμήνῃ Εὐριπίδου (ἔτ. 89) οὐ γάρ ποτ᾽ εἴων Σϑένελον ἐς τὸν εὃ- 
τυχῆ] χωροῦντα τοῖχον τῆς δίκης. ἀποστερεῖν. παροιμία δέ στι, πρὸς 
τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον ῥέπειν. εἴρηται δὲ ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἐπιβατῶν 

- 

οὗτοι μεϑίστανται. 538 ἀντὶ τοῦ μηδὲν ἀνύοντα. ὅτι ἀκίνητον τὸ 

ὃ Θηραμένης διδάσχαλος ἸἸσοχράτους, στρατηγὸς δὲ καὶ ὑποχριτὴς 
εὐμετάβλητος, ᾿Αγνωνος παῖς, Στειριεὺς τῶν δἭμων: τούτῳ πολλὰ μὲν 
καὶ ἄλλα παρανενόμητα:, δύο δὲ τὰ μέγιστα καὶ σχετλιώτατα, ἥ τε τῶν 
ἐν ᾿Αργεννούσῃ στρατηζῶν ἀπαγωγὴ ἣν αὐτὸς συνεστήσατο μετὰ Καλλι- 
ξένου, καὶ ἢ τῶν λ΄ ἐπὶ καταλύσε: τοῦ δήμου κατάστασις. τοιγάρτοι τῆς 
τοῦ βίου προαιρέσεως ἐπαξίας τῆς τελευτῆς ἔτυχεν. ὑπὸ γὰρ αὑτῶν τῶν 
λ΄ ἀνῃρέϑη Κριτίου κρίναντος αὐτόν. ἔνιο: δέ φασιν καταφυγόντα αὑτὸν 
ἐπὶ τὴν ἑστίαν ἀποσπασϑῆγναι. τοῦτον διὰ τὴν ποιχιλίαν τοῦ ἤϑους 
Κόϑορνον ἐκάλουν, ἐπειδὴ ἑχατέρᾳ στάσε: τῇ τῶν πολιτευομένων ἑαυτὸν 
παρετίϑει, οὐρμῆς, αἶμροι τοῖς καιροῖς καὶ τὸ συμφέρον ἑαυτοῦ τοῦ πιστοῦ 
προτάσσων, ἐπειδὴ καὶ ὃ χόϑορνος ἀνδράσ: καὶ Τυναιξὶ πρὸς τὰς ὗπο- 
δέσεις ἁρμόττει. δοχεῖ δὲ οὗτος καὶ τὰ τρία Ψψηφίσασϑαι ἐπιζήμια, ἢ 
δεσμεύεσϑαι ἐν τῷ ξύλῳ ἢ πιεῖν κώνειον ἢ ἐκφυγεῖν. δοχεῖ δὲ ἀπὸ Κέω 
Ὡς νήσου εἶναι, οὐκ εἶναι δὲ γνήσιος, ἀλλὰ ποιητὸς διὸς τοῦ ᾿Αγνωνος. 

ὃ Γ᾿  γπρδιδης δὲ αὐτὸν ἐπαινεῖ (Ἷ, 68). Χῖο: καὶ Κῖοι πόλεμον εἶχον πρὸς 
ἀλλήλους, ὅτε οὖν παρὰ Χίοις ἦν, Χῖον ἑαυτὸν ἐχάλει" ὅτε δὲ παρὰ Κίοις, 
Κῖον. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ Χῖος ἦν. 
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ΔΙΌ. οὐ γὰρ ἂν γελοῖον ἦν, εἰ 
Ξανϑίος μὲν δοῦλος ὧν ἐν 

στρώμασιν Μιλησίοις 
τὐατε τ απ ΝΠ χινῶν ὁρ- 
χηστρίδ᾽, εἶτ᾽ ἤτησεν ἀμίδ᾽, ἐ- 
γὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων 
τοὐρεβίνϑου ᾿δραττόμιην " οὖ- 
τος δ᾽ ἅτ᾽ ὧν χαὐτὸς πανοῦργος 
εἶδε, χάτ᾽ ἐχ τῆς γνάϑου 

πὺξ πατάξας ! μοὐξέκοψς 

“48 τοὺς χοροὺς τοὺς προσϑίους : 

ΠΑΝ. Πλαϑάνη, Πλαϑάνη, δεῦρ᾽ ἔλϑ'᾽ - ὁ πανοῦργος οὗτοσί, 

550 ὃς εἰς τὸ πανδοχεῖον εἰσελϑών ποτε 

ἑχχαίδεχ᾽ ἄρτους χατέφαγ᾽ ἡμῶν. ΠΛΑ. νὴ Δία, 
ἐχεῖνος αὐτὸς δῆτα. ΞΑΝ. κακὸν ἥχει τινί. 

ΠΑΝ. χαὶ χρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴχοσιν 
554 ἀνημκωβολιαῖα. ΞΑΝ. δώσει τις δίκην. 
555 ΠΑΝ, χαὶ τὰ σχόροδα τὰ πολλά. ΔΙΟ. ληρεῖς, ὦ γύναι, 

κοὺχ οἶσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. ΠΑΝ. οὐ μὲν οὖν μὲ 
προσεδόχας. 

ὁτιὴ χοϑόρνους εἶχες, ἂν γνῶναί σ᾽ ἔτι: 
τί δαί: τὸ πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηχά πω. 

ΠΛΑ. μὰ Δί᾽, οὐδὲ τὸν τυρόν γΞ τὸν χλωρόν, τάλαν. 
56ο ὃν οὗτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις χατήσϑιεν. 

ΠΑΝ. κχἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμιην, 
ἔβλεψεν εἴς με δριμὺ χαμοχᾶτό 1ς. 

ΞΑΝ. τούτου πάνυ τοὔργον, οὗτος ὁ τρόπος πανταχοῦ. 

ΠΑΝ. χαὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο, μαίνεσϑαι δοκῶν. 

ΠΛΑ. νὴ Δία, τάλαινα. ΠΑΝ. νὼ δὲ δεισάσα γέ πο" 
ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐϑὺς ἀνεπηδήσαμιεν" 
ὁ δ᾽ ᾧχετ᾽ ἐξάξας Ἰξ τὰς ψιάϑους λαβών. 

ΞΑΝ. καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ἀλλ᾽ ἐχρὴν τι δρᾶν. 

ΠΑΝ. ἴϑι δὴ χάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μι. 
70. ΠΛΑ. σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽, ἐάνπερ ἐπιτύχῃς, Ὑπέρβολον, 

ἵν᾽ αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. ΠΑΝ, ὦ μιαρὰ φάρυγξ. 

ι ᾿ 

ὡχ σ' δι 
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ὡς ἡδέως ἄν σου λίϑῳ τοὺς γομφίους 
χόπτοιμ᾽ ἄν, οἷς μοῦ χατέφαγες τὰ φορτία. 

542 κινῶν ὕᾺΑΜ κυνῶν ἈΝ εἴ. 148 Π|ὰ -- --  Βοοὺ -. 551 

πανδοχεύτρια]!  ὕΜ 557 ἀναγνῶναι οοἀά. οοἰτ. ἘἸΤΙΒΙεΥ 565 δεί- 
σασα ΒΝ δείσασα. ΠὕΑΜ που πω ΕΜΑ 

542 ἐκεῖ γὰρ ἐν Μιλήτῳ καλὴ ἢ τῶν στρωμάτων ἐρζασία. ἐσϑῆτες 
τ ἐνταῦϑα κατεσχευάζοντο ποιχίλαι καὶ τάπητες, ὡς καὶ Θεόχριτος 
(ΚΝ, 125): πορφύρεο! δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτερο! ὕπνω, ὃ Μίλατος 
ἐρεῖ χὡ τὰν Σαμίαν καταβόσχων. ἀμίδα δὲ τὴν οὐρητρίδα, τὸ οὐρητγὸν 
ἀγγεῖον. 543 ἀναχεξίμενος. ἄνω χάσχων. ἀναχεχλιμένος καὶ ἔξη- 
πλωμένος. χινῶν: συνουσιάζων. χκυονῶν: φιλῶν. 544 δρῶν τὰρ 
ὃ Διόνυσος συν(ι)όντα τῇ ὄρχηστρίδι τὸν Ξανϑίαν, καὶ ὥσπερ ὅπερεϑι- 
ζόμενος τοῦ αἰδοίου ἐδραττόμιην, φησὶν, ἀντ᾽ ἐμαυτοῦ ὃ δὲ Ξανϑίας Ἰνοὺς 
ἅτε γαὶ αὐτὸς πρότερος τὰ αὐτὰ ποιῶν ἐπάταξεν ἄν με. (ἀντ᾽ ἐμαυτοῦ 
ἘΘ «415 εἶπε εὐκίάπιησ Ζὰ τοῦ αἰδοίου ΟἄεΥ Ζι ἀεπὶ τοῦρεβίνϑου ἀεξ 
ἰεχίεβ. Ζὰ Ζίεμῃθη τηἱϊξ Βαυςπεγίοσά, ἰδὲ νό]ιν βἰπηϊοβ. Οὐυβρυάηριςοῃ γᾶ 
ἀΔΌΕΙ ΤΟΙ] δὴ ἀ16 τ0}]16 ἀθ. Χ. σεάδοδέ, αἷθε εὐ, ,8Π τηϑῖπεὺ βίδεϊ βρἱοὶ, 
γαηΠ ἃΡεΓ Ψ' βοργειϊδέ ἀντὲ τοῦ ἐμαυτοῦ, 50 Καῃπ ἀ6γ βοῆγειθεσ, σε πῃ 
ΕΓ ὥρεγμδυρί εἰπε δηβίομί σεμαθί Βαΐῖ, Πὰν σεσίαιδέ μαῦεη, ἀδτηϊξ ἄ6ῃ 
ΔΙΌΪΕΙ ἀες ἰεχίεβ ὑπᾶ Ξεῖπεῖ εἰρεηθη Ρδιαρῃγαβα τοῦ ἀπγο ἀεπ Ζιιβαῖζ 
Εἶπε ῬΙΌΠΟΙΊΘη5 ΞΟΒΕΓΓΕΥ Ζὰ Ὀεβίτητηθ θη) 548 ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ὀδόντας. 
Διόνυσος γάρ ἔστιν ὃ τῶν χορῶν προστάτης, τὸ δὲ ὅλον παρὰ τὴν ὑπό- 
γοιαν. 549 πανδονεύτρια πρὸς Πλαϑάνην ϑεράπαιναν ξαυτῆς (9) λέγει. 
553 ἑψημένα, ζεστά. παρὰ τὸ βράσσειν. 554 ὁ Ξανϑίας ἠρέμα λαλεξ. 

«)“ Ξὰ 

τὸ Ὥμισυ. ---. ὅτι ἰδίως ἐπὶ τοῦ ἀνημιωβολίου πωλοῦμενα. ἀπὸ δὲ σὺν- 
τάξεως ὀνόματα Ἰτίνετα: καλὸς χαὶ ἀγαϑός --- καλοχαγαϑία, ϑεοῖς ἐχ- 

᾿ 

δείχνοται Ἥραχλῃς σχορόδων ευσάμενος. διὸ π 
τονΐ 
ἱ ᾿Αττικοὶ οὐδετέρως. ἐπ- 

ελαϑόμιην δὲ, φησὶν, εἰπεῖν τὸ τάριχος. 5590 νέον, ἅπαλόν. ἔτι ὄντα. 

αὗτά φησ: ,,Χηρεῖς, 
στὶν, οὐ τοῦ 

“Ὁ 
Ὡ ! 

χρὸν ἐβρυχᾶτο, ἐμνηνιεν. 63 τοῦτο ὃ Ξανϑίας λέγε: ἐπαίρων κατὰ 
- 9 ἢ ἱ - ᾿ “ » ΙΝ ν ΄ τοῦ Διονύσου τὰς τυναῖχας. 564 καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ μαινόμενος 

ἭἩραχλῃς καὶ σπῶν τὸ ξίφος. πρὸς τοῦτο οὖν παίζε: 5 δεισάσα 

“- 

ἤλιφα: τὴν ον. χλίμακα. σανίδα, ἐν ἧ πάντα τὰ πωλούμενα τιϑέ- 

εἶπεν. (ΕἸ. 
Εδπιεῦ 146, (ουϊοη 219.) 568 τὸ δὲ ,.ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρᾶν“ δύναται 
καὶ ἢ Ἐν λέγειν ἂντὲ τοῦ τιμωρήσασθαι. 5609 ἦν γὰρ ἀποθανὼν 
τότε... Κλέωνα τὸν βυρσοδέψην, εἰς ὃν γέγραφε τοὺς “ἱππέας. 570 εἰς 

μ. ᾿ ὃν καὶ Εὔπολις ἔγραψε τὸν Μαρικᾶν. ἀπώλετο δὲ περὶ τὴν Σάμον πολε- 
έ 

ροὺς καὶ τἄλλα. τινὲς δὲ ἤχουσαν τὰ κόπρισ. φορτιχῶς. (ἀκούειν Βῖετ --Ξ- 
Ἰπίογρσείδυϊὶ, δοοῖρεσθ. ἘΕἘΠπῸ δ] γάϊησβ [ογη! οσεπᾶθ δυβάσδιςιηρ.) 
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ΠΛΑ. 

5795. ΠΑΝ. 

ΠΛΑ. 

ΔΙΟ. 

580 ΞΑΝ. 

ΔΙΟ. 

ωι 
ΟΡ κι 

ΞΑΝ. 

590 ΧΟΡ. 

ἈΞΒΙΞΘΤΟΡΗΑΝΕΒ ἷ 574 

ἐγὼ δέ γ᾽ εἰς τὸ βάραϑρον ἐμβάλοιμιί σε. 
ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐχτέμιοιμι( σου, 
Ὁ Με δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ τὰς χόλιχας κατέσπασας. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων", ὃς αὐτοῦ τήμερον 
ἐχπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος. 

ὈΡ, ΄ ΕΗ ΄ 2 ᾿ -- 
χάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ («ἢ φιλῶ. 
οἷδ᾽ οἷδα τὸν γοῦν" παῦξς παῦςξ τοῦ λόγου. 

οὐχ ἂν γενοίμην ἫἩραχλῆς ἄν. ΔΙΟ. μηδαμῶς, 
Ἁ 

ὦ Ξανϑίδιον. ΞΑΝ. καὶ πῶς ἂν ᾿Αλχμήνης ἐγὼ 
εν ΄ - ἰσ 4 " Χ “7 

ἰὸς γενοίμην, δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὧν; 
-᾿.» τῷ» ὦ - » ’ Κλ Ἂς Ἢ ΞΎβν.- οἷδ᾽ οἷδ᾽ ὅτι ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾶς 
χἂν εἴ με τύπτοις, οὐχ ἂν ΥΡΈΕΠΘΗΝ σοι. 

ἀλλ᾽ ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ᾽ ἀφέλωμαι χρόνου, 

πρόρριζος αὐτός, ἣ γυνή, τὰ παιδία, 
χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, κἀρχέδημος ὁ γλάμων. 
δέχομαι τὸν ὅρχον, κἀπὶ τούτοις λαμβάνω. 
νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ 
τὴν στολὴν εἴληφας, ἥνπερ 
εἶχες ἐξ ἀρχῆς, πάλιν 
ἀνοανξάζειν 
χαὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινόν, 
τοῦ ϑεοῦ μεμνημένον 

ᾧπερ εἰχάζεις σεαυτόν. 
εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει 
χαχβαλεῖς τι μαλϑαχόν, 
αὗϑις αἴρεσϑαί σ᾽ ἀνάγχη 
ὕσται πάλιν τὰ στρώματα. 

οὐ χαχῶς, ὦνδρες, παραινεῖτ᾽, 

ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ 
ἄρτι συννοούμιενος. 
ὅτι μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν ἣ τι, 
ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι πάλιν πει- 
ράσεταί μ᾽ εὖ οἷδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ παρέξω 
᾿μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα 
καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 



607] ΕΚΟΒΟΗΕ 43 

δεῖν δ᾽ ἔοιχεν, ὡς ἀχούω 

τῆς ϑύρας καὶ δὴ φόφον. 
ΟΙΚ. ἐυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν χυνοχλόπον. 

ἵνα δῷ δίχην᾽ ἀνύετον. ΔΙΌ. ἥκει τῳ κακόν. 
ΞΑΝ. οὐχ ἐς κόραχας: μὴ πρόσιτον. ΟΙΚ. εἶεν, καὶ μάχει: 

᾿ 575 φάρυ Κ᾿ 576 τοὺς κόλικας ἈΥΌΑΜ τὰς ϑεβδείεγ. χόλιχας 
Θοδ γειρηδαβε Β50Ὶ1Ὶ ἀνανεάζειν ἸΙδᾶσιπδπι ἱπάϊοανι Ὀἰπάοτί. ἄνανεάζειν 
σαυτὸν αἰεὶ οοἀάᾷ. ἀείετίοτεβ οἵ. 536 ἀνανεάζειν αὖ σεαυτόν Ώοῦτεε 
ἀνανξάζειν πρὸς τὸ σοβαρόν Μείπεκε 505 καὶ βάλῃς ΠΑ καὶ 
βάλλεις Μ κἀχβάλῃς Κ΄ κἀχβαλεῖς Ηεππᾶπηπ 507 στα! Πᾶνγεβ στε ΚΑ 
οἵηῖϊβ. ΒΜΑΤῚ 600 ταῦτ ὕὍΑ τοῦτ ΕΚ 

574 τινὲς φασὶ τὸν Διόνυσον λέγειν τοῦτον τὸν στίχον (Ὀεἰ Ἀπιτπεγίοτά Ζὰ 
575 φεζοσθῃ, ͵Ὸ Κ8Π2Ζ 5ἰπη]οβ 1πὶ 570 ψ16πη)Ὶ ὄρυγμα ἐν ᾿Αϑήῆναις, εἰς 
ὃ ἐβάλλοντο οἱ κακοῦργοι. 576 τὸ ᾧ οὗ πρὸς τὸ δρέπανον (!), ἀλλὰ 
πρὸς τὸν λάρυγγα. κατέσπασας ἀντὶ τοῦ κατεβρόχϑισας. κόλιχας: τοὺς 
ἄρτους ἢ ἔντερα (ἄδτα ξΞομῃοϊ]αϑίεπ βορνγεδέ αἰθὸ πεῦεῃ ἀεὺ ἱπίεγργείδτομ 
νοη χόλιξ --- κόλλιξ --- χόλλαβοι Ξοιοπ αἷς οὔῖσε οοπ]εϊκίασ νοῦ). 578 εἰς 
δικαστήριον ἕλχων, ἃ ἔφαγεν ἡμῶν, ἀφελχύσει. ἀπὸ τῶν τὴν χρόκα 
νηροομένων εἰς πηνία. --- ἐξελχύσει ἀπὸ τοῦ πηνίου. “Ὅμηρος (Ὁ γ62) 
»τρηνίον ἐξέλχουσα“. -- ἐξάξει ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς κατὰ μιχρὸν ἔκ τοῦ 
σχώληκος ἐξαγομένης πήνης. εἰ δὲ διὰ τῆς οἱ διφϑόγγου γράφεται, μετὰ 
τιμωρίας ἀπαιτήσει. 579 φοβούμενος ὑποκρίνεται φιλίαν πρὸς 5αν- 
ϑίαν, ἵνα πάλιν Ἣραχλῃς τένηται καὶ αὐτὸς Ξανϑίας κελευόμενος ὑπὸ 
Διονύσου. 582 ἅπερ πρὸς αὐτὸν ὃ Διόνυσος πρότερον ἔλεγε, ταῦτα 
λέγει καὶ αὐτὸς εἰρωνευόμενος χαὶ παίζων. 588 Καλλίστρατός φησιν 
ὅτι οὕτω ἐκαλεῖτο, Γλάμων ὡς Χάρων (ἄετ ψοτιθΙ]άππρ παομ). ἄλλοι δὲ 
τὸν λημῶντα καὶ δίυγρον τοὺς ὀφρϑαλμούς. καὶ Σοφοχλῆς ἐν Μάντεσιν 
ἐπί τινων ὄρνεων (ἔτ. 364) τοὺς Ἰλαμυροὺς χατὰ φορβάν (ἄεγ υπίετ- 
ΒΟμϊοα Καππ ΠῸΓ ἴῃ ἀ6ΥΓ δηπδῆτηθ εἰηδθ ΡτΌρ τη Οὐδ Δρρεὶ]δενιπι εἰ- 
ὈΠοΚε πψεγάεπ). ὃ ἔχων λήμας, ὃ ἀκάϑαρτος, παρόσον ἐρώμενος, φασὶν, 
ἦν Διονύσου () 589 ἐπὶ τῷ μὴ ἀφαιρεῖσϑαι με τὸ «ΗἩραχλέους σχῆμα. 
500 ὃ χορὸς πρὸς τὸν Ξανϑίαν. νῦν σὸν ἔργον ἐστὶν ἀνανεάζειν. 
503 ἀντὶ τοῦ Ἡρακλέους. 5094 παραληρῶν οὐδὲν πλέον τοῦ ληρῶν. 
ἀγενές τι ποιῶν καὶ οὐ τῆς ἩἫραχλέους σκευῆς ἄξιον. 505 ἀντὶ τοῦ 
μαλακ:σϑείς. ἀντὶ τοῦ ἂν εἴπῃς τι. 603 ὀρίγανον: ἀντὶ τοῦ δριμύ. 
τοιοῦτον Ἰὰρ τὸ φυτόν. 604 πρὸς τὸ ἄνω. δεῖν δὲ ἔοιχε δριμὸ βλέπειν. 
ἀντὶ τοῦ φοβεῖσϑα: (ἃ. Η. ἀπϑίδζε 5: ἢ Ζιὶ ἔὔτομίθπ) Μαὺπ πότε ἘΓΒοτ- 
οτὰ: δεῖν: ἐμαὶ 15 ἴο ἔεασ. [{ ἰ5 οἵ οοῦγβε ροββίθ!]ε ἴο τερατᾷ φοβεῖσθαι: 
85 {πε ΠΙΠηρσ ἰπ οὗ [με δἰ]ἶρβα (ἢ), θὰΐ πιοσα ργοῦδθὶν ἴΠε δηποίδϊογ ἴοοκ 
δεῖν ἴοΥ ἃ Ὀγ-ΐοττῃ οἵ δείδειν (Ὁ) 1. 6. δεδιέναι. [πὶ ρτίσεη νρ]. Βὅτηεσ 158. 
605 τὸν κλέψαντα τὸν χύνα τὸν Κέρβερον. Θοσδὺ ὃ Διόνυσος τοῦτο 
λέγει ὅπερ καὶ ὃ Ξανϑίας περὶ αὐτοῦ ἀνωτέρω" ἀμέλει: δώσει δίκην. 
“ἡσυχῇ δὲ ταῦτα λέγει. ΝΕ]. Βδτηετ 17. 607 τινὲς φασὶν ἐκ τοῦ ,,εἶεν, καὶ 

χεῖς τὸν παρὰ τοῦ Πλούτωνος ἐξελϑόντα λέγειν ἕως τοῦ .»χλέπτοντα 
τὰ ἀλλότρια“, τὸ δὲ ,μὰλλ᾽ ὁπερφυᾶ“ τὸν Διόνυσον λέγειν, εἶτα πάλιν 
τὸν παρὰ τοῦ Πλούτου ,,σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά“. ἔνιοι δέ φασι 
πάντα αὐτὸν λέγειν τὸν Πλούτωνα ἀγαναχτοῦντα ἐπὶ τὸ τύπτεσϑαι τοὺς 
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ὁ Διτύλας χὠ Σχεβλύας χὼ Παρδόχας 
χωρεῖτε δευρὶ χαὶ μάχεσϑε τουτῳί. 

ὅιο ΔΙῸ. εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 
χλέπτοντα. πρὸς τἀλλότρια; ΟΙΚ. μάλλ᾽ ὑπερφυᾶ. 

ΔΙΌ. σχέτλια μὲν οὖν χαὶ δεινά. ΞΑΝ. χαὶ μὴν νὴ Δία, 
εἰ πώποτ᾽ ἦλθον δεῦρ᾽, ἐϑέλω τεϑνηχέναι, 
ἢ χλεφα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ τριχός. 
χαί σοι ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ᾽ 

βασάνιζε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβών, 

κἄν ποτέ μ᾽ ἕλῃς ἀδιχοῦντ᾽, ἀπόχτεινόν μι ἄγων. 
ΟΙΚ. καὶ πῶς βασανίσω: ΞΑΝ. πάντα τρόπον, ἐν χλίμαχι 

δήσας, χρεμάσας, ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, 
ό2ο στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, 

πλίνϑους ἐπιτιϑείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ 

μὴ τύπτε τοῦτον ψνηδὲ γητείῳ νέῳ. 

ΟΙΚ. δίχαιος ὁ λόγος" χἄν τι πηρώσω γέ σοι 

τὸν παῖδα τύπτων, τἀργύριόν σοι χείσεται. 

5 Φ ΑΝ, μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. 

ΟΙΚ. αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς λέγῃ. 
χατάϑου σὺ τὰ σχεύη ταχέως, χὥπως ἐρεῖς 
ἐνταῦϑα μνηδὲν ψεῦδος. ΔΙΌ, ἀγορεύω τινὶ 
ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὄντ᾽ ̓  εἰ δὲ μή, 
αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶς ΟἸΙΚ. λέγεις δὲ τί; 

ΔΙΟ. ἀϑάνατος εἶναί φημι Διόνυσος Διός, 
τοῦτον δὲ δοῦλον. ΟΙΚ.. ταῦτ᾽ ἀχούεις: ΞΑΝ. φήμ, 

όις 

630 

χαὶ πολὺ γε μᾶλλόν ἐστι μαστιγωτέος ̓" 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἔστιν, οὐχ αἰσϑήσεται. 

635 410. τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ χαὶ σὺ φὴς εἶναι ϑεός, 

οὐ χαὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί ; 
ΞΑΝ, δίκαιος ὃ λόγος" χὠπότερον ἂν νῷν ἴδῃς 

κχλαύσαντα πρότερον ἢ προτιμιήσαντά. τι 

τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ («ἢ ϑεόν. 
ὅ49 ΟΙΚ. οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ. 

χωρεῖς γὰρ εἰς τὸ δίχαιον. ἀποδύεσϑε δή. 
ΞΑΝ. πῶς οὖν βασανιεῖς νὼ διχαίως; ΟΙΚ. ῥαδίως" 



6 4 4] ἘΕἈΚΟΒΟΗΕ 453 

πλητχὴν παρὰ πληγὴν ἑχάτερον. ΞΑΝ. καλῶς λέγεις. 

ἰδοῦ, σχόπει νυν ἤν μ»᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδῃς. 

609 δεῦρο 6124 Αἰακχός ἘΑΜ 618 βασανίζω ΕΌΑΜ 
βασανίσω 620 ἐπί τε τὰς ΚΠᾺΜ 621 πρὶν ρτο πλὴν ΚΑ 624 ἀρ- 
γύριον Μ 625 ἐμέ ἸΞ ὍΔ τοῦτον δὲ β. ΟΓᾺΜ εἴ. 5.80]. 626 αὐ- 
τὸ ΌΑ 648 χλαύσοντα ἢ 644 ἀποκχινήσαντ᾽ Ν. εἴ. 5.80]. 

ἀχολούϑους ὑπὸ Ξανϑίου, ἀπὸ τοῦ ..«εἶεν, καὶ μάχεις“ ἕως τοῦ ,.σχέτλια 
μὲν καὶ δεινά“. --- οὐκ εὖ οὐδὲ κυρίως τὸ πρόσιτον προκαλεῖται. δύνα- 
ται δὲ ἄλλοις μὲν λέγειν τὸ πρόσιτον ἑπομένοις αὐτῷ, ἄλλους δὲ ἔτι 
χαλεῖν, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα εἴρηχεν ὡς δούλων ἢ τοξοτῶν βαρβάρων. 
(Μδπ πδῆπη δηβίοββ δὴ ἄξιη ἄπ. 16 δρουίβ Βίεσ Ῥεμοῦαη ἀυτοῃ ἴγεη- 
ΠΌΠΡ γῸΠ 50]|0ΠῈπ, αἴθ Ζιιεῖβί Ὀεὶ ἄξη {(ὔγῃτεγ πγάσεη (αὐτῷ ἢ), ἀπά 
ΘΟΙΟ θη, ἀϊἰα πὰ ΠΟΟΙ σεγαΐθη γεγάθη. 16 δυβατιςκβυγεῖβα ἀἄσσοῃ ἀεπ 
τῆδησαὶ οἰπθ5 ϑυ ] ΕΚ βαρύ {65 ἀπκίασ. ῬΛΟΠΊΘΓ ΤΙ δῆτ. 3). ΟἿΣ Τιμα- 
χίδας βραχέως ἀξιοῖ προφέρεσϑαι (αἸΞο: μάλ᾽), οὗ πιϑανῶς, συναλοιφῆς 
οὔσης ἐκ τοῦ μιὴ καὶ ἀλλά. ὅτι γὰρ τῷ μὴ πολλαχῇ ἀντὶ τοῦ οὗ χρῶνται 
πολλάκις εἴρηται. Βὔπηεγ 7. 614 ἀντὶ τοῦ τυχόν. ΟΘΙΘ6 λέγεται βασανίζειν 
χαὶ τὸ χωρὶς πληγῶν ἀναχρίνειν ἀπὸ τῆς βασάνου λίϑου. ϑυϊάδ5 5. ν-.: 
οὗ (") τὸ αἰχέζεσϑαι καὶ τιμωρεῖσϑαι καὶ μαστιγοῦν σημαίνει παρὰ τοῖς 
᾿Αττικοῖς, ἀλλὰ τὸ χωρὶς πληγῶν ἄνακρίνειν καὶ ἐλέγχειν τἀνηϑὲς διὰ 
λόγων. ἀπὸ τῆς βασάνου τῆς χρυσοχοιχῆς λίϑου μεταφορικῶς. ὭὌαζΖα 
το] ομίογνγεῖθα Βδη. 6106---22 415 Ὀδννεῖβ. ΖΙΓοσί. 618 τὸ ..ἐν“’ πρὸς 
τὸ ,δήσας“ ἀντὶ τοῦ, ,ἐνδσας χλίμακι“, ἀντὲ τοῦ ,.εἰς χλίμαχα δήσας“, 
ὡς “Ὅμηρος (Α 593) ..κάππεσον ἐν ΛΏμνῳ““ ἀντὶ τοῦ ,.εἰς τὴν ΛΉμνον“. 
ΟΙΟ9 ὑστριχίδι: ἐκ δέρματος μετ᾽ αὐτῶν τῶν τριχῶν μάστιξ. ΟΖ2Ι1 ὁπ- 
τὰς πλίνθους. --- ἐπεὶ οἱ ἐλεύϑεροι πρὸ τούτου πράσοις ἐδέροντο καὶ 
σκορόδοις (7). τὸ δὲ χ πρὸς τὸ ἔϑος τοῦ τύπτειν. οἱ δὲ ὅτι διώρισται τὸ 
πράσον ἀπὸ τοῦ γητείου. τινὲς γὰρ οἴονται εἶναι τὸ τοῦ πράσου φύλλον. 
δύναται μὲν οὖν ἐν ἤϑει τὰ ὄντως χαλεπὰ προσϑεὶς ἐπιφέρειν: πλὴν μὴ 
τούτοις αὐτὸν τύπτε, ἅπερ ἐστὶν χαλεπώτατα (ἰτοπίΞοῃ). δύναται δὲ καὶ 
ἄντιχρυς (οΠπα ἱγοπηῖθ). βασάνιζε πανταχῶς αὐτὸν μὴ ἐν παιδιᾷ μιηδὲ ὡς 
τοὺς ἐλευϑέρους παῖδας τῷ ἐχχαυλήματι τοῦ πράσου τύπτουσιν ἢ τοῦ 
τητείου. (χαλεπώτατα πίοδε ἴπ' ἐλαφρότατα Ζὰ Ἀπάετπη.) (623 ἐὰν βλάψω 
μέρος τοῦ σώματος. 025 οὕτω: οἷον ἄνευ τιμῆς, οὐδὲν ϑέλω ὑπὲ 
αὐτοῦ. τινὲς δὲ μὴ δῆτ᾽ ἐμέ 1ε, τοῦτον δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαζών. αὐτὸν 
μὲν οὖν. εἶναι δὲ χαὶ ὅλον τοῦ Ξανϑέίου (9) ..ϑογθεγα νο]αὶς τοῦ Διονύσου“ 
ἘτιίΖβοθθ (Ὁ ποῖα Τιοηνϑὶ αηΐε 425 {70). ΕὙΖβομῈ5 ϑομο οἰ πίογργείδτ:οη 
Ὀεβίθομεπηα, δΔΌΕΥ πίομὲ πῦϊϊσ. Ἐπ Κοπηΐβ δὴ εἶπε ἀρεγΠὔθδβῖσο ἀυββοσαησ 
Ὧ65. βομῃδάβηϊσομθη Χαπιῃϊαβ σεάδομί ψεγάθη. Ψρ]. διο (ουϊοπ 219. 
626 ἢ κατὰ ἀντὶ τῆς ὑπό. 628 ἐν ὀργῇ λέλεχται τὸ ἀγορεύω. 
632 ταῦτ᾽ ἀχούεις: ὃ παρὰ τοῦ Πλούτωνος τοῦτό φησι τῷ Ξανϑίᾳ. ἀντὶ 
τοῦ οοὔντως εἶ δοῦλος“. 636 τὸ τύπτει δεύτερον πρόσωπον ἀττιχῶς. 
ὃ Διόνυσος πρὸς τὸν Ξανϑίαν, ὅτι Ἣραχλέα σαυτὸν λέγεις. τινές φασι 
τοῦ Ξανϑίου ὅλον εἶναι (νοπ Εαυςπετγίογα [Ἀ]5οὨ] οὶ σὰ 637 φσοζορεη, ἰπ 
ἄεγ ἀρτίσεπ ὕδατι]. δυββοῦ ΒΕ. Ἰδιῖοὶ αἷς ἐογίβαίζΖιπρ:), τινὲς δὲ τοῦ Δ. 
πρὸς τὸν Ξ. ϑεὸς γὰρ ὁ Ἣ ραχλῆς, ὃν ὃ Ξ. ἐμιμεῖτο. 6048 προτι- 
μνῆσαντα : φροντίσαντα τῶν πληγῶν, ἀττιχῶς, ἢ ἐπιστραφέντα τοῦ δαχρῦ- 
σαι ἢ ἀποιμῶξαι: ἕνεκα. 644 ὑποχινήσαντα: κινηϑέντα ἢ σαλευϑέντα. 
παρακινήσαντα (!): ἐχτραπέντα τοῦ χαϑεστηχότος. 
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ἤδη ᾿πάταξά σ΄. ἘΑΝ, οὐ μὰ Δί᾽. ΟΙΚ. οὐδ᾽ ἐμοὶ 

δοχεῖς. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ καὶ πατάξω. ΔΙΟ. πηνίχα ; 

χαὶ δὴ ᾿πάταξα. ΔΙΟ. χᾷτα πῶς οὐχ ἔπταρον: 
5 ᾿ς τ " 5 κι 5 ΄ 

οὐχ οἶδα" τουδὶ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 

οὔχουν ἀνύσεις : ἰατταταῖ. ΟἸΚ. τί τἀτταταῖ: 

μῶν ὠδυνήϑης; ΞΑΝ. οὐ μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἐφρόντισα 

ὁπόϑ᾽ Ἣράχλεια τὰν Διομείοις γίγνεται. 
Ὑ ς ΄ - ΄ ΄ 

ἄνϑρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

ἰοὺ ἰού. ΟΙΚ. τί ἔστιν; ΔΙΟ. ἱππέας ὁρῶ. 

τί δῆτα χλάεις: ΔΙΌ. χρομμύων ὀσφραίνομαι. 

ἐπεὶ προτιμᾶς οὐδέν,. .. ΔΙΌ. οὐδέν μοι μέλει. 
βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ πάλιν. 

οἴμοι. ΟΙΚ. τί ἔστι; ΞΑΝ. τὴν ἄχανϑαν ἔξελε. 

τί τὸ πρᾶγμα τουτί: δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

ἼΛπολλον -- ὅς που Δῆλον ἢ Πυϑῶν᾽ ἔχεις. 
»“Ἁ ΕΕ 7 2 ἢ Ξ 2 " ἤλγησεν ̓  οὐχ ἤχουσας; ΔΙΌ. οὐχ ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 
ἴαμβον Ἱππώναχτος ἀνεμιμνησκόμην. 
οὐδὲν ποιεῖς γάρ, ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 

᾿ " γ᾿ Ψ Ξι » ΄ Ἁ ΄ 

μὰ τὸν Δί᾽, ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. 
Πόσειδον, ΞΑΝ. ἤλγησέν τις. 
Δ 2 ΄ - ὍἋ - ΄ ὃς Αἰγαίου πρῶνας ἢ Ἰλαυχᾶς μέδεις 
ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. 

οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν 
ὁπότερος ὑμῶν ἐστι ϑεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον᾽ 

ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται 

χὴ Φερσέφατϑ᾽, ἅτ᾽ ὄντε καἀχείνω ϑεώ. 
ὀρϑῶς λέγεις “ ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό σε 
πρότερον ποῆσαι, πρὶν ἐμὲ τὰς πληγὰς λαβεῖν. 

Μοῦσα χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι καὶ ἔλϑ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀοι- 
δᾶς ἐμᾶς, 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὗ σοφίαι 

μυρίαι χάϑηνται, 

φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν ἀμφι- 
λάλοις 

δεινὸν ἐπιβρέμεται 



684] ἘΞΚΟΒΟΗΕ 4 γι 

Θρῃχία χελιδών, 
ἐπὶ βάρβαρον ἑζομένη πέταλον᾽ 
χελαδεῖ δ᾽ ἐπίχλαυτον ἀηδόνιον νόμον, ὡς ἀπολεῖται, 

652 ἄνθρωπος Τἰπάοτῇ 655 ἔπειτα Μ 670 αὐτὸς ὑμᾶς ΑΥ 
ὅμᾶς αὐτός ΒΕΌῦΜ 673 νοῆσα: ποιῆσαι ΚΌΜΑ. 5.80]. 684 κελα- 

"ρὔξει Ε ϑυϊάας τρύζει ἘΠίΖεομβε κελαδεῖ ΝΌΑΜ. 

645 πιϑανὸν τὸν Ξανϑίαν πρῶτον τύπτεσθαι. προσποιεῖται Ἰοῦν μὴ 
αἰσϑάνεισϑαι λέγων: οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς (Ὁ). οὕτω τὰρ χαὶ τὸ ,,.ο μὰ ἀϊ 
ἀλλ᾽ ἐφρόντισα ὁπόϑ᾽ “Ηράχλεια τὰν Διομείοις“ τινὲς μὲν ὅτι Ξανϑίας. ςε 
αὑτὸν γὰρ ἐλεύσεται ἅτε δὴ Ἣραχλέα τέως ὄντα. τινὲς δὲ ὅτι Διόνυσος. 
ἔχει δὲ καὶ τοῦτο λόγον, ὅτι ϑεράπων νῦν ἔστιν ὃ Διόνοσος καὶ πρῶτος 
τύπτεται. 646 πηνίχα: ὡς μὴ αἰσϑανόμενος χαὶ αὐτὸς ὃ Διόνυσος 
λέγει: πότε με ἔτουψας. 647 οὐκ ἠσϑόμ᾽ην. ὃ τὰρ πταρμὸς κεφαλῆς 
κίνησις χαὶ αἴσϑεησις, ἐπεὶ οἱ ϑιγόντες τοῦ μοχτῆρος λεπτῷ χάρφε: πτάρ- 
γονται ἢ ὄὀσφραίνονται προσενεγκόντες (5ς1]. τὸ κάρφος). οὕτω, φησίν, 
ἥψατό μου ἢ πληγή; ὃν τρόπον ἅπτετα: κάρφος μυχτῆρος. ΝΕ]. Ἀ ὄπηεγ 179. 
40 οὗ σπεύσεις. αὐτὸς ὃ μαστιγούμενος ἐπιχελεύων τῷ τύπτοντι. ἰατταταῖ: 

τοῦτο ὡς ἀλγήσας λέγει. 651 τὰν Διομείοις: δῆμος τῆς Αἰγηΐδος 
φυλῆς, ἀπὸ Διόμου τοῦ Ἣραχλέους (ἰγτίατα οἄετ 5. Βγε  ὈΙΘΒ]ΕΓ, τηῖξ συ 1445) 
ἘΠδτηεσ 190. ἀπὸ Διόμου ἐρωμένου τοῦ Ἢ. Βαῖ ἀϊε ἄρθετ!. ἀυββεν Β.. ἔστιν 
δὲ Ἣράκλειον αὐτόϑι, περὶ οὗ καὶ Ριανός φησι δηλῶν ὅτ: Δίομος Ἥρα- 
κλῆς ἐγένετο (Διόμῳ Ἢ. ἐχεῖ συνεγένετο ἘτΙΖϑεομα. ΤΠερεν Ἐ Βίδποβ. 5υ5ε- 
ΤῊΪΉ] 1, 399 {ἴ. 16 εγυϑπαησ ἴἰπ ἄεπ Ηδετγακ]εῖα Ὁ) Κα]. Ἐλτηεσ τόᾳ ἔ. 
652 ἀποδέχετα: αὐτὸν ὃ τύπτων ὡς δερόμενον καὶ φροντίζοντα τῶν 
μυστηρίων. 6538 τὸ ἰοὺ ἰού ὡς αἰσϑόμενος ὁ Διόνυσος λέγει. ὡς ϑαυ- 
μάζων ἱππέων ἔφοδον. προφάσεις δὲ ἐξευρίσχουσι γελοίως. 654 τοῦτο γὰρ 
συμβαίνει. τὸ δαχρύειν ἀκουσίως, τοῖς ὀσφραινομένοις χρομμόων. --- ταῦτα 
Τὰρ παρεχτιχὰ δαχρύων. 655 δύναται τὸ αὐτὸ πρόσωπον λέγειν ὅλον (Ὁ) 
657 ἐπάρας τὸν πόδα τὴν πτέρναν δειχνύσι. 6:8 ἃ ὡς δυσχρίτως ἔχων 
τοῦτο λέγε: ὃ Αἰαχός. 659 ἄδειν προσποιεῖται αἰσθόμενος ὃ Διόνυσος. --- 
οἱ γὰρ ἀλτγοῦντες τοὺς ϑεοὺς ἀναχαλοῦνται. ΘΟῚ ὡς ἀλγήσας καὶ συγχεχυ- 
μένος οὖκ οἷδε τί λέγει. ἐπεὶ οὐχ ᾿Ἱππώναχτος, ἀλλ᾽ ᾿Ανανίου. ἐπιφέρει δὲ 
ὃ ᾿Ανανίας αὐτῷ ἢ Νάξον ἢ Μίλητον ἢ ϑείαν Κλάρον ἴχου χαϑ' ἱερ᾽ ἢ 
Σχύϑας ἀφίξεαι. (ὕερεγ Α. 5:εῆς πιβιιβ, Ῥδιυ]ν- 155. 1 5Ρ. 2057 υπά 
ἀειμασά, Ῥμοϊπῖχ νὸρθ Κοϊορβοη 207 ἢ.) 662Ὁ κάϑαιρε (ἢ σποδεῖν 
Ἰὰρ κυρίως τὸ τοὺς βωμοὺς χαϑαΐρϑιν. 664 ὃ ἕτερος τῶν τυπτομένων 
λέγει (ἀΐε ῥρεῖβοῃ αἰβὸ βοῆοῃ ἱπὶ αἰζεγίατη Κομῃίτγονυ εἴ5). 665 παρὰ 
τὰ Σοφοχλέους ἐκ Λαοκόωντος ([. 342) Πόσειδον ὃς Αἰγαίου μέδεις 
πρῶνας ἢ Ἰλαυχᾶς μέδεις εὐανέμου λίμνας ἐφ᾽ ὁψηλαῖς σπιλάδεσσι στο- 
μάτων. 675 χἀνταῦϑα παράβασίς ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει πάντα μέρη τῆς 
παραβάσεως, ἀλλὰ μόνα τὰ τέσσαρα, τὴν ᾧδήν, τὸ ἐπίρρημα, τὴν ἂντ- 
ῳδῆν, τὸ ἀντεπίρρημα. 6709 Κλεοφῶν στρατηγὸς ᾿Αϑηναῖος. καὶ εἰς τοῦ - 
τον τὸν δημαγωγὸν ὅλον δρᾶμα φέρεται Πλάτωνος χαὶ ἐπιγράφεται ὅμω- 
γύμως αὐτῷ Κλεοφῶν. διαβάλλεται δὲ ὡς ξένος καὶ ἀμαϑὴς καὶ φλύαρος. 
Οδὲ κωμῳδεῖται ὡς υἱὸς Θράσσης᾽ οὗτος δὲ ἦν ὃ καλούμενος Κλεοφῶν 
ὃ λυροποιός. καὶ Πλάτων ἐν λεοφῶντι δράματι βαρβαρίζουσαν πρὸς 
αὑτὸν πεποίηχε τὴν μιητέρα. ὅ516Πε 5.80]. Ζὰ 93. 684 ἐπίχλαυτον: 
Ἰονρέν ϑρηνητιχόν. ἀηδόνιον δὲ νόμον, παρόσον ἢ ἀηδὼν τὸν ἑαυτῆς 
ἰὸν Ἴτον ϑρηνεῖ. τοῦτον ἐπίχλαυτον ἄδειν λέγει συνειδότα ἑαυτῷ δεινό- 

τατα περὲ τὴν πόλιν πεπανουργηχότι. 
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χἂν ἴσαι γένωνται. 
τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι χρηστὰ τῇ πόλει 

ξυμπαραινεῖν χαὶ διδόάσχειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν δοχεῖ 

ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας κἀφελεῖν τὰ δείματα. 

χεΐ τις ἥμαρτε σφαλείς τι Φρυνίχου παλαίσμασιν, 
ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 
αἰτίαν ἐχϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 
εἶτ᾽ ἄτιμόν φημι χρῆναι μνηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει. 
χαὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μίαν 
καὶ [Πλαταιᾶς εὐϑὺς εἶναι χἀντὶ δούλων δεσπότας. 

χοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ χαλῶς φάσχειν 
ἔχειν, 

ἀλλ᾽ ἐπαινῶ: μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε. 
πρὸς δὲ τούτοις εἰχὸς ὑμᾶς, οἱ μεϑ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ 
χοὶ πατέρες ἐναυμάχησαν καὶ προσήχουσιν γένει, 

τὴν μίαν ταύτην παρεῖναι ξυμφορὰν αἰτουμένοις. 

ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες, ὦ σοφώτατοι φύσει, 

πάντας ἀνθρώπους ἑκόντες συγγενεῖς χτησώμεϑα 

χἀπιτίμους καὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. 

εἰ δὲ ταῦτ᾽ ὀγχωσόμεσϑα χαποσεμνυνούμεϑα, 
τὴν πόλιν χαὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες χυμάτων ἐν ἀγκάλαις, 

ὑστέρῳ χρόνῳ ποτ᾽ αὖϑις εὖ φρονεῖν οὐ δόξομεν. 
εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόπον ὅστις ἔτ᾽ 

οἰμώξεται, 
οὗ πολὺν οὐδ᾽ ὁ πίϑηχος οὗτος ὃ νῦν ἐνοχλῶν, 

Κλειγένης ὃ μικρός, 
ὃ πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι χρατοῦσι χυχησιτέ- 

βου» 
φευδολίτρου χονίας 

χαὶ Κιμωλίας γῆς, 
χρόνον ἐνδιατρίψει: ἰδὼν δὲ τάδ᾽ οὐκ 
εἰρηνικὸς ἔσϑ'᾽, ἵνα μή ποτε κἀποδυϑῇ μεϑύων ἄ- 
γεὺ ξύλου βαδίζων. 

πολλάχις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπονϑέναι 

ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς χαλούς τε χἀγαϑούς. 

ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ χαινὸν χρυσίον. 
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695 τοῦτ ἘΜ 700 φύσιν ΚΝ 708 τοῦτ οἡῦ 714 " ἰδὼν 
Βεπίευ εἰδώς οοαά. οἴ. 5Ξ.Π0]1]ὉΔ 717 Ὑ᾽ οπιίβδυα ΝΜ δ᾽ Ηεππδᾶπῃ 

685 ἴσαι: αἱ ψῆφοι δηλονότι. ὑπερβολικῶς δὲ εἶπεν, ὅταν γὰρ ἴσαι αἱ 
ψῆφοι γένωνται, ἀπολύεται ὃ χατηγορούμενος. Εὐριπίδης ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ 
τῇ ἐν Ταύροις (1469) ἐξέσωσα δὲ χαὶ πρὶν τ᾽ ᾿Αρείοις ἐν πάγοις ΨΉφους 
ἴσας κρίνασ᾽, ᾿Ορέστα ... 6896 τὸ τοιοῦτον παράβασις καλεῖται, ἅπερ 
ἔλεγον ἐπιστρέφοντες πρὸς τοὺς ϑεωμένους. ἔστι δὲ ὃ τρόπος ὅταν 

. καταλιπὼν τὰ ξξῆς τοῦ δράματος ὃ ποιητὴς συμβουλεύῃ τοῖς ϑεωμένοις 
ἢ ἄλλο ἐχτὸς λέγῃ τι τῆς ὁποϑέσεως. 688 ἐξισῶσα:: τουτέστιν ἐν- 
τίμους ποιῆσαι τοὺς ἀτιμωϑέντας. τοιαύτη γὰρ κατάστασις ἐνειστήκει, 
γχαϑ' ἣν ἐφυγαδεύϑιησάν τινες τῶν πολιτῶν χαὶ ἄτιμοι ἐγένοντο. ἴσως 
κἀνταῦϑα περὶ τῶν δ΄ λέγει: στρατηγῶν, οἷον: καὶ εἴ τις ἥμαρτε σφαλείς, 
ἀπολογησάσϑω καταχληϑείς. δείματα: τὰς ἀτιμίας λέγει, τοὺς φόβους 
ἀφελεῖν ἀπὸ τῶν εὐλαβουμένων. 680 1 ἐπεὶ ὃ τραγικὸς Φρύνιχος ἐν 
᾿Ανταίῳ δράματι περὶ παλαισμάτων πολλὰ διεξῆλθεν, ὡς πρόχειτα!. ἔϑος 
δὲ ἔχουσιν οἱ χωμιχοὶ παραχωμῳδεῖν τοὺς τραγιχοὺς. ὅτ' πολλάχις καὶ 
συνεχῶς χρῶντα: τοῖς αὐτοῖς. 1Π στρατηγοῦντος αὐτοῦ ττηϑησαν ᾿Αϑη- 
ναῖοι χαὶ πολλοὶ αὐτῷ προσεχρούσϑησαν ὡς προδόντ: τὸν πόλεμον. ἔγε- 
γετο δὲ στρατγός. ἐρ᾽ οὗ. πολλοὲ ἥμαρτον τῶν τραγιχῶν (ἢ πολιτῶν 
Μείπεκε, στρατηγῶν ἅπάετθ) χαὶ ἄτιμοι ἐγένοντο. (Πίεβε πομερσε Ὀε- 
Ζίεππο Πδοὴ ΠΙάγπηοβ ππᾶ ἸΚσαίεγοβ τηϊίσεῖθι!ς δι ἢ 50Π0]. Τιγϑβίβίυ. 313.) 
1Π τινὲς δὲ τοῦτον (ἀεπ ἀεβ ἰεχίθβ, πίομε ἀθῃ νουῃου εὐ ἢ πίθ πη) κωμικὸν 
ποιητὴν λέγουσιν, ὃς κινουμένους τοὺς χοροὺς εἰσῆγε χαὶ παλαΐοντας. 
690 ὀλισϑοῦσιν: ἡμαρτηχόσιν. 693 τοὺς συνναυμχήσαντας δούλους 
“Ἑλλάνικός (νρ]. Κα] πιεσ, 7Δ τ. Γὰγ ΚΙ. ῬὮΏ1Π. ΧΟ ΝΗ (1902) 634 [{) 
φησιν ἐλευϑερωϑῆνα: χαὶ ἐγγραφέντας ὡς Πλαταιεῖς συμπολιτεύσασϑα: 
αὑτοῖς, διεξιὼν τὰ ἐπὶ ᾿Αντιγένους τοῦ πρὸ Καλλίου (αἰδο ΟἹ. 93, 2 -Ξ 
4076). ----. καὶ Πλαταιᾶς δὲ εἶπεν, ὡς χαὶ τῶν Πλαταιέων ἀφέντων 
ἐλευϑέρους τοὺς συνναυμὰχήσαντας περὶ Σαλαμῖνα. 698 ἴσως περὶ 
τῶν δ΄ στρατηχῶν λέγει τῶν σωϑέντων ἐχ τῶν περὶ ᾿Αργίννουσαν συν- 
ναυμαχησάντων. κατεδιχάσϑησαν γὰρ αὐτοὶ μὴ ἀνελόμενοι τοὺς νεχρούς. 
οἱ μὲν ἕξ ὁπομείναντες ϑανάτῳ ἐκολάσϑηησαν. οἱ δὲ λοιποὶ δ΄ ἔφυγον 
οὃς ᾿Αριστοφάνης καταχαλεῖσϑαί φησι καὶ ἐπιδίχους εἶναι. 700 ἀνέν- 
τες: παυσάμενοι. 704 ἐὰν δὲ ὡς μεγάλα ἁμαρτήματα ὑπερφρονήσωμεν 
καὶ μὴ ϑελήσωμεν ἀνεῖναι τοῖς συνναυμαχήσασι. 704 Δίδυμός φησι 
παρὰ τὸ Αἰσχύλου. ἔστι δὲ ὄντως παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ψυχὰς ἔχοντες 
χυμάτων ἐν ἀγχάλαις. ϑέλε: δὲ εἰπεῖν: χἀὶ ταῦτα ὄντες ἐν πολλοῖς χιν- 
δύνοις. ἐνειστῆχει Ἰὰρ ὃ Πελοποννησιαχὸς πόλεμος. ἈδΠΊΕΥ 13. 705 
ὑστέρῳ χρόνῳ: ὅτε βλαβησόμεϑα τῷ πολέμῳ. 06 Τοῦτο Ἰωνός 
ἔστιν ἐχ Φοίνικος ἢ Καινέως ,.εὶ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἄνερος, ὦ 
πολιήταις ἔτ. 41 Ν. εἰ δύναμαι χρίνειν τὸ δὲ ,,κοὐ πολύν“ σύναπτε εἰς τὸ 
χρόνον. 709 ὃ το νῊς φαίνεται (") περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τῶν πλου- 
σίων μὲν εἶναι. ξένος δὲ καὶ βάρβαρος οὗτος. μιχρὸς δὲ ἣν τῷ σώματι. 
10 δέον εἰπεῖν ὁπόσης χρατοῦσι ἧς, οὖχ εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐπήνεγκεν ὅσα 
παρέχεται βαλανεὺς τοῖς λουομένοις σμήματα. Κιμωλία τῇ: μία τῶν 
Κυχλάδων αὕτη νιτροφόρος ἢ. τὸν οὖν Κλειγένη ἐν τοιούτῳ ἤϑει λέγει 
ὥς περ εἰ ἔλεγεν: πονηρότατός ἐστι πάσης ἧς δπόσης οἱ βαλανεῖς χρα- 
τοῦσι, Κιμωλίας καὶ τέφρας καὶ τῆς λοιπῆς τῆς τοιαύτης. ἔστι δὲ εἶδος 

λευχῆς τῆς. 714 τὸ πλῆρες: ἐνδιατρίψει εἰδὼς τάδε (4150 ποῖξ εἸ᾽βίοη 
βἀϊογί 'πὶ ἰοχῦ). Ἐ. Ἴ15 οὐχ ἥσυχος, ἀλλ᾽ οἷον ἔνοπλος. 720 τῷ 
προτέρῳ ἔτει ἐπὶ ᾿Αντιγένους “Ῥλλάνιχός φησι χρυσοῦν νόμισμα κοπῆγναι. 
χαὶ Φιλόχορος ὁμοίως τὸ ἐχ τῶν χρυσῶν Νικῶν. (5ἴεῃε Ζὰ 693.) 

599, Πῖε Ἐτὔβοῃες ἄθς Α τιςξξορμαπεξ. 4 
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οὔτε 7ὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ χεχιβδηλευμένοις, 

ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοχεῖ, νομισμάτων, 

χαὶ μόνοις ὀρϑῶς χοπεῖσι χαὶ χεχωδωνισμένοις 

ἔν τε τοῖς “Ἑλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ, 
χρώμεϑ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλχίοις. 

χϑές τε χαὶ πρώην χοπεῖσι τῷ χοαχίστῳ χόμματι, 

τῶν πολιτῶν ϑ᾽ οὃς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς χαὶ σώφρονας 

ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους χαὶ καλούς τε χἀγαϑοῦς. 

χαὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις χαὶ χοροῖς καὶ μουσιχῇ» 

προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλχοῖς χαὶ ξένοις καὶ πυρρίαις 

χαὶ πονηροῖς χὰκ πονηρῶν εἰς ἅπαντα χρώμεϑα 
ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν ἢ πόλις πρὸ τοῦ 
οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰχῇ ῥαδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. 
ἀλλὰ χαὶ νῦν. ὠνόητοι, μεταβαλόντες τοὺς τρόπους, 

χρῆσϑε τοῖς χρηστοῖσιν αὖϑις καὶ χατορϑώσασι γὰρ 

εὔλογον χἄν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου. 

ἥν τι χαὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δογχήσετε. 

γὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, γεννάδας ἀνὴρ 
΄ 
Μ 
ῷ δεσπότης σου. ΞΑΝ. πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 

ὅστις γε πίνειν οἷδε χαὶ βιν νεῖν μόνον: 
τὸ δὲ μΨἡ πατάξαι σ᾽ ἐξελε ΠΣ ἄντιχρυς 
ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασχες εἶναι δεσπότης. 

ᾧμωξΞε μέντἄᾶν. ΟΙἸΙΚ. τοῦτο μέντοι δουλιχὸν 
εὐϑὺς πεποίηχας, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. 
χαίρεις, ἱκετεύω; ΟΙΚ. μάλλ᾽ ἐποπτεύειν δοχῶ, 

ὅταν χαταράσωμαι λάϑρα τῷ δεσπότῃ. 
τί δὲ τονϑορύζων, ἡνίκ᾽ ἂν πληγὰς λαβὼν 
πολλὰς ἀπίῃς ϑύραζε; ΟΙΚ. καὶ τοῦϑ᾽ ἥδομαι. 
τί δὲ πολλὰ πράττων; ΟΙἸΚ. ὡς μὰ Δί᾽ οὐδὲν οἶδ᾽ ἐγώ 

ὁμιόγνιΞ 4: - καὶ παραχούων δεσποτῶν 

ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι: ΟΙΚ. μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
τί δὲ τοῖς ϑύραζε ταῦτα χαταλαλῶν; ΟΙΚ. ἐγώ: 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὅταν δρῶ τοῦτο, καχμιαίνομιαι. 
ὦ Φοῖβ᾽ ἴΛπολλον, ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν, 
χαὶ δὸς χύσαι χαὐτὸς χύσον, καί μοι φράσον, 

πρὸς Διός, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας. .. 



75 8] ΕἈΚΟΒΟΗΕ - 

τίς οὗτος οὔνδον ἐστὶ ϑόρυβος χὴ βοὴ 
χὼ λοιδορησμός: ΟΙΚ. Αἰσχύλου χεὐριπίδου. 

730 προυσελοῦμεν  προσελοῦμεν ΌΑΜ 741 ἐξελέγξαντ᾽ Μ 
εἴ. 568011α 743 οἴμωζΞ: ΑΝΌΑ οἴμωξε Μ ᾧμοξε Βπιποκ 756.... εἴ. 
5080] τπι. Β ὅτηεγ ἈΠ. Μ. Γ{ΧΤΤΠ (1908) 353 757 καὶ βοῇ ἈΝ χῆ βοὴ "ΔΜ 

ἼΖ2Ὶ ἀντὶ τοῦ ,.οὺ χαχούργοις οὐδὲ χεκαπηλευμένοις, ἀλλὰ καϑαροῖς“. 
τοῖς παλαιοῖς δηλονότι ἀνδράσι. 728. δεδοχισμασμένοις, ἐχλελεγμένοις 
ἀκριβῶς. Ἴ25 τοῖς ἀδοχίμοις καὶ μεμιγμένοις χαλκῷ ὡς ἐπὶ νομισ- 
μάτων. χαλκία δὲ ὡς χρυσία ἔλεγον τῷ σχήματι, χαλχᾶ σχεύη. νὸν 
ὃὲ ὡς κακὸν νόμισμα τὸ χρυσοῦν οὕτως εἶπεν. δύναιτο δ᾽ ἂν καὶ τὸ 
χαλκοῦν λέγειν. ἐπὶ γὰρ Καλλίου χαλκοῦν νόμισμα ἐκόπη. 730 προσ- 
ελοῦμεν: ἀντὲ τοῦ προπηλακίζομεν, ἐλαύνομεν, ἐχβάλλομεν (Β ὕπηετ 195), 
ὁβρίζομεν, ἀτιμάζομεν. ΟΣ παρεὶ βρεοΐεπὶ γεῦθὶ σταβοῖ. Ψιάεπίυγ 
ΔαΐΘΙη ΦΥΔΙΏΙΠΔΙΪΟΙ ΘΊΔΘΟΙ ππίσα ἴπ ρσοάποθπαάδ 5υ] ρα ἰθοσαββα, ἀς οὐῇ- 
δὶπε δαΐεπὶ Βαϊ ΨΘΙΌΪ Π1Π1] Ἔχρίοσαί μαρυϊββθ. ῬῬ]εγίαθθ επίτη, σπὶ 
προσξλεῖν ται ππθαπΐ, τηθί] ἱπαϊοῖο ἀπο! σοηξισοπαηί δα ἀϊσατήτηα 86οὶ:- 

ΟΠ, ΠΟΙ διἰίίσατη. Α]Π ΠῸΠ δρῃηϊΐο αἰσϑιήσηο, τι ἰϑῆθη τηδῖτο τπἰσιτη 116 
ΒΟΟΠΙΤαγεπί, ἴοιτηδτη προυσελεῖν Εχοοσίίαγαηί.. ΕὙ]Ζβομα. πυρρίαις: 
ἀντὶ τοῦ δούλοις" ὄνομα γὰρ δούλου ὃ Πυρρίας. ἀπό τινος δούλου Πυρ- 
ρίου, ὡς Ξανϑίας ἀπὸ Ἐανϑίου τινός. ὧν ὃ μὲν πυρρὸς ἣν τὴν κόμην, 
ὃ δὲ ξανϑός. 7348. φαρμαχοῖσι: τοῖς λεγομένοις καϑάρμασι, τοὺς γὰρ 
φαύλους χαὶ παρὰ τῆς φύσεως ἐπιβουλευομένους εἰς ἀπαλλαγὴν αὐχμοῦ 
ἢ λιμοῦ ἤ τινος τῶν τοιούτων ἔϑυοον, οὃς ἐκάλουν χαϑάρματα. 736 εὔ- 
λογον: χρῆσϑαι δηλονότι. --- κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπὸ χαλοῦ ξύλου κἂν 
ἀπάγξασϑαι. ϑέλει οὖν λέγειν. βέλτιόν ἐστι χρῆσϑαι τοῖς γενναίοις 
στρατηγοῖς καὶ δεδοχιμασμένοις ἢ τοῖς φαύλοις. κχἂν τὰρ δέῃ παϑεῖν, 
κρεῖττον ἀπ᾿ ἀγαϑοῦ ἢ φαύλου πάσχειν. 738 Πλούτωνος οἰχέτης 
(Β, βοπβὲ Αἰαχὸς ἢ Πλ. οἷκ.) πρὸς τὸν τοῦ Διονύσου Ξανϑίαν. 740 
βινεῖν : συνουσιάζειν, γαμεῖν. ὅτι οἱ χομίζοντες τὴν ἡλικίαν τὸ συνουσι- 
ἄξειν ἀρχὰς ἔχουσι τοῦ βίου. ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ βύειν δεδώκασιν (!). 
741 ἐξελέγξαντ᾽ : γράφεται ἐξελεγχϑέντα. λείπει δὲ τὸ ϑαυμάξζξω ἢ τοι- 
οὗὔτόν τι. --- ἄντικρυς: φανερῶς. 743 Ὁ τὸ λοιδορεῖν τὸν δεσπότην ἀπόντα. 
745 Οἱ τὰ μυστήρια παραλαμβάνοντες μύσται: καλοῦνται, οἱ δὲ παραλαβόν- 
τες (παραλαμβάνοντες ἈΝ) τὰ μυστήρια τῷ αὖϑις ἐνιαυτῷ ἐφορῶσιν αὐτὰ 
καὶ ἐποπτεύουσι χαὶ ἐποπτεύοντες χαίρουσιν ἐπὶ τῷ πολλὰ πράττειν. .. 
λίαν οὕτως ἥδομαι, ὡς δοχεῖν μυστήρια ἐποπτεύειν καὶ ἑορτάζειν. τὸ δὲ 
μὰλλ᾽ εἶπεν ἀντὶ τοῦ οὐχ ἀλλά, ἐν οἵῳ τρόπῳ λέγομεν: οὐχ οἷον Ὧδο- 
μαι, ἀλλ᾽ ὁπερήδομαι. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τραφὴ μάλα Υ ἐποπτεύειν 
δοχῶ“ (50 ἴῃ 10), ἔτι δὲ καὶ ,μάλ᾽ ἐποπτεύειν μοι: δοκῶ“. 47 τον- 
ϑορύζων: ψιϑυρίζων, ἠρέμα τογχίζων, λάϑρα φϑεγγόμενος, ὑποτρέμων, 
τὰ χείλη κινῶν. 740 τὸ δὲ πολλὰ πράττων ἢ ἀντὶ τοῦ ,,χαίρεις τον- 
ϑορύζων, ἡνίχα πολλὰ μοχϑῇς χελεύοντος τοῦ δεσπότου“ νοητέον (Ὁ) ἢ 
οὕτω: τί δὲ χαίρεις πολλὰ πράττων, ἤγουν πάσχων ἢ μοχϑῶν, ἵν᾽ ἡ ὃ τοῦ 
Αἰακοῦ λόγος χατ᾽ εἰρωνείαν (Ὁ) ἢ τοῦ οἰχέτου λέγοντος οὕτω χαίρω ὡς 
μὰ τὸν Δία οὐδὲν ἄλλο οἶδα, εἰς ὃ χαίρω ἐγώ (ἀϊε τἱομεῖρε αὐέαββυηρ 
εὐριδι βίο δὺβ Ἀδη. 228.) 750 τὴν ὁμοιότητα ϑαυμάζων λέγει οἷον 
ὦ ὁμοιότητος (ὁμοιότατε Ἀ). τὸ δὲ «παρακούων““ οὐχ ὡς ἡμεῖς εἰώϑα- 
μεν λέγειν : καταφρονῶν τῶν λεγομένων παρὰ τῶν δεσποτῶν, ἀλλ᾽ ἴσως 
τὸ λάϑρα ἐπαχροώμενος. ἔνϑεν χαὶ ὠταχουστὰς οἱ ᾿Αττικοί φασι. 758 
οὕτως ἔλεγον τὸ ἀποσπερματίζειν, ὡς οἱ ὀνειρώττοντες. ἥδομαι ὡσανεὶ 
ἀποσπερματίζων. 756 στιχτέον ἐπὶ τὸ μαστιγίας. μέλλων γὰρ αὐτοῦ 
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ΞΑΝ. 

ΞΑΝ. 

ΟΙΚ. 

ΞΑΝ. 

ΟΙΚ. 

ΟΙΚ. 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΞΒ 

ἃ. ΟΙΚ. πρᾶγμα, πρᾶγμα μέγα κεχίνηται, μέγα 
ἐν τοῖς γεχροῖσι χαὶ στάσις πολλὴ πάνυ. 

ἐχ τοῦ; ΟΙΚ. νόμος τις ἐνθάδ᾽ δῖ χεξίμενος 
απὸ τῶν ἜΧΟΝ. ὅσαι μεγάλαι χαὶ δεξιαί, 

τὸν ἄ ἄριστον ὄντα. τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων 

σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν, 

ϑρόνον τε τοῦ [Π᾿λούτωνος ἑξῆς, ΞΑΝ. μανϑάνω. 

τς 

ξως ἀφίχοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος 
ἕτερός τις αὐτοῦ τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει: 
" .- ΕΞ ΞΖ ΡΣ. Ὁ τὰ 2 ΄ Ρ 

τί δῆτα τουτὶ τεϑορύβηχεν Αἰσχύλον : 
ἐχεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδιχὸν ϑρόνον, 

ὡς ὧν Ἰπτιπης τὴν Εν ΞΑΝ. γυνὶ δὲ τίς: 

ὅτε δὴ χατὴλϑ Εὐδε δης, ἐπεδείκνυτο 

τοῖς λωποδύταις χαὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις 

χαὶ τοῖσι πατραλοίαισι χαὶ τοιχωρύχοις, 
ἐν ΓΑἰιδου πλῆϑος, οἱ δ᾽ ἀχροώμιενοι 

τῶν ἀντιλογιῶν χαὶ λυγισμιῶν χαὶ στροφῶν 

ὑπερεμάνησαν, χανόμισαν σοφώτατον᾽ 
χἄπειτ᾽ ἐπαρϑεὶς ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου, 
ἵν᾽ Αἰσχύλος καϑῆστο. ΞΑΝ. χοῦχ ἐβάλλετο; 
ὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὃ δῆμος ἀνεβόα χρίσιν ποιεῖν 

ἱ 

ὁπό ότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 

ἘΣ 

[759 

ὃ τῶν πανούργων; ΟΙΚ. νὴ Δί᾽, οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 
μετ᾽ Αἰσχύλου δ᾽ οὐχ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι: 
ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν. ὥσπερ ἐνθάδε. 
τί δηϑ᾽ ὁ Πλούτων δρᾶν παρασχευάζεται: 
ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίχα μάλα καὶ χρίσιν 
ἜΤ ἢ ἐν τῆς τέχνης. ΞΑΝ. χἄπειτα πῶς 

", ὰ ΔΡ οὐχ ἜΡΧΗΙ ̓ ἂλλ ἿΗ )σξ μὲν Αἰοχάλον, 
τ δὴ κατῆλθε, χαἀνέβαλε τὴν δεξιάν 

ἰ Ι 5 ταν ὶ 

χαχεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρόνου᾽ 

γυνὶ δ᾽ ἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης, 

ἔφεδρος χαϑεδεῖσϑαι: χἂν μὲν Αἰσχύλος χρατῇ» 
ἕξειν χατὰ χώραν. εἰ δὲ μνή, περὶ τῆς τέχνης 

διαγωνιεῖσϑ᾽ ἔφασχε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. 

-ΟΟἙ 



ζσι ῶ.υ 
800] ἘΞΚΟΒΟΗΕ 

ΞΑΝ. τὸ χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται; ΟΙΚ. νὴ Δί᾽, ὀλίγον ὕστερον. 795 
χἀνταῦϑα δὴ τὰ δεινὰ χινηϑήσεται. 
χαὶ γὰρ ταλάντῳ μουσιχὴ σταϑινήσεται 

ΞΑΝ, τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν ; 
ΟΙΚ. καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν, 

χαὶ πλαίσια ξύμπηχτα --- ΞΑΝ, πλινϑεύσουσί 1ε: 8οο 

800 ξύμπηχτα ὍΑΜ ξυμπύχτα Ν᾽ συμπτύκα ἢ πλινϑεύσουσί γε ΚΜΑ 
πλινϑεύσουσί τε αὶ πλινϑεύουσ! τε »Ὶ 

πυνϑάνεσθα: περὶ τινος πράγματος δουλικοῦ σιωπᾷ ἀκούσας ἔνδον ἴξνο- 
μένου ϑορύβου, περὲ οὗ χαὶ ἑξῆς πούϑάνετας οὗ Ἰὰρ δρκίζε: αὐτὸν 
χατὰ τοῦ Διός, ἵνα εἴπῃ αὐτῷ περὶ τῆς ἔνδον βοῆς. --- δύναται δὲ συνάπ-- 
τεσϑαι ἀπὸ τοῦ ,.καί μοι φράσο γα μέχρι τοῦ »χῷ λοιδορησμός“. ὥσπερ 
φαμὲν ἑταιρεῖος Ζεὺς καὶ ὁμόγνιος καὶ ξένιος καὶ ὅσα τοιαῦτα, οὕτω καὶ 
δούλιος. ὃ τῶν δούλων ἔφορος. ἐπεὶ οἱ δοῦλο: μάστιξιν ὑπόχειντα: 
καὶ πληγαῖς, διὰ τοῦτο ὁμομαστιγίας πεν. ἢ βουλόμενος ε 
ἡμᾶς νῦν εἰσήγαγε, παίζων παρ᾽ ὑπόν εἶπεν ὁμομαστιγίας. --- ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν ὁμόγνιος, ὡς ἔμπροσϑε ν, ἢ ὃμά ἊΣ ς εἶπεν ὁμομαστιγίας, οἵον 
ὁμόδοολος. 764 ταῦτα μεταφέρει. ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἐϑῶν εἰς τὰ 
καϑ' ἄδου. 765 ἐγγὺς τοῦ ϑρόνου τοῦ Πλούτωνος. 72 τοῖς τὰ 
βαλάντια τέμνουσιν, ἃ ἐν ταῖς ζώναις ς ἀπηωρημένα φέρουσιν ἄνϑρωποι. 
774 ἀντὶ τοῦ πλῆϑος τῶν τοιούτων ἐστὶν ἐν ᾷδου. 775 τῶν ἂντι- 

λογιῶν: παρίστησιν αὐτοῦ τὸ περὶ τοὺς λόγους σαϑρόν. καὶ ἐν ἄλλοις 
»στρεψίμαλλος τὴν τέχνην Εὐριπίδης" (638 Κ). τράφεται (χαμπῶν, 
καμπτῶν) λογισμῶν. (,,ῖπ ταϑαγα οοΙτεχίς λὺ εχ λὸ ἐὲ ἀείπᾶε Ξαρτα λὺ 
ΒΟΙΓΡΒΙ λὸ ῥρῥηπηα τηδπὰ5 'πΠ Μ΄ ν. Ψψείβεη. Ὁ 86 σίοββε ἰξὲ θεὶ ἄδπὶ 
ΒΟΒοΙ]οη ἰπ αἷς τεχε κα ξομα ποῖ εἰπσεάσιηρεη.) τὸ δὲ χάμπ τεῖν ἅμα μὲν 
ἡ ῶς τὰ μέλη, ἅμα δὲ πρὸς τὸ ἐξελίττειν καὶ ἀναδύεσϑαι. τ πε ἱκηρος 
(Δ το5) ,,δίδη μόσχοισι λύγοισις, Δίδομος πλογισμῶν“ ἀπὸ τῶν 
συνδέσεων τοῦ λόγου. Ὁ διαβάλλει δὲ Εὐριπίδην ἔνταῦϑα ὡς λίαν 
πανοῦργον χαὶ τὰ τοιαῦτα ἐν τοῖς δράμασι ἐπιτηδεύοντα. 778 λίϑοις 
δηλονότι. 783 πλιπηθάιν ὡς πρὸς τὸ ϑέατρον. μεγνόει δὲ τὰ ἐνθάδε 
τοῖς ἐκεῖ. νῦν γὰρ οὗ καϑ' ἄδου λέγει. 790 Καλλίστρατος οὔχ ὡς 
παραδεδωχότος Αἰσχύλου τὸν ϑρόνον τῷ Σοφοχλεῖ, ἀλλ᾽ ὡς τ᾽ νι κε ὅς 
μένου αὐτὸν χαὶ ὁποχεχωρηχότος. Ἀ ὅπιετ ΕΉ. Μ. 1 ΧῚΠ (ιφοϑὶ 35γ1 
791 Κλειδημίδης: «Καλλίστρατος, ὅτι ἴσως Σοφοχλέους υἱὸς οὗτος (ὃ. 
᾿Απολλώνιος δὲ ὅτι Σοφονλέ οὺς ὅποκχριτί ης (9). τοῦτο δὲ πόϑεν σχέψασϑε. 
διαβάλλει δὲ καὶ Κλειδη ἡμίδην ὡς κακόξενον (ἢ). 7034 ἐάσε 
ὡς εὗρεν Αἰσχύλον καϑέξεσϑαι. 798 κει Ἀμμ πολυ 
υἱῶν εἰς τὰ ᾿Απατούρια ὑπὸ τῶν πατέρων 
φωνεῖν τοὺς ράτορας ἐπὶ τοῦ σταϑμοῦ τοῦ ἵερε οἰκεῖον, μεῖον“. 
ὃὲ ἵστατο, " ριστοφάνης ἐν Δράμασι δεδί απο (ἔτ. 286 Κ). τοῦτο ἧς 
χέχληται χουρεῖον ἀπὸ τῶν χούρων, ὑπὲρ ὧν ἐϑύετο καὶ ἐπιζήμιόν τι τοῖς 
Ἥσττον εἰσάγουσιν ἀπεδέδοτο. χαϑάπερ αὐτός δὴ ιν ᾿Αριστοφάνης (ἃ. ἃ. ο. ) 
ἀλλ᾽ εὔχομα: Ἴωτγ᾽ ἑλχύσαι σε τὸν ζογόν, Ὁ ἵνα μη μὲ προσπράττωσ 

᾿τραῦν (ἢ) οἱ φ φράτερες. με αγωτὸς δὲ ἐλέγετο ὃ προάγων τὸ ἱξρεῖον. με:- 
αγωγε! ἵν τὴν τραγῳδίαν: πρὸς τὸν ζυγὸν τ προσάξουσι καὶ στῇ σο γΌ σιν. τς 
πλαίσια: τὰ τῶν ξύλων τετράγωνα ὥςπερ πλινϑία, ἐν οἷς πλινϑεύουσι. 
τὸ δὲ σύμμικτα (Ά, ξύμποχτ α}ὖ΄ἣν σύμπουχτ “Ὁ σύμπηχτα Μ) ̓ερὸς οὐδὲν 
ἄλλ᾽ οἷον περιττὰ καὶ σοφά. τοῦτο δὲ πρὸς τὸν Εὐριπίδην. 
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82. ΕΥ̓͂Ρ. 

ΔΙΟ. 
[ Ὁ αὶ "πὶ 

835. ΔΙΌ. 

ΕΥ͂Ρ. 

ΑΞΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΞ [80 Ι 

χαὶ διαμέτρους χαὶ σφῆνας. ὁ γὰρ Εὐριπίδης 
χατ᾽ ἔπος βασανιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας. 

ἧ ποὺ βαρέως οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν. 
ἔβλεψε δ᾽ οὖν ταυρηδὸν ἐγχύψας χάτω. 
χρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα; ΟΙΚ. τοῦτ᾽ ἦν δύσχολον 
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν εὑρισχέτην. 

͵ 

οὔτε γὰρ ᾿Αϑηναίοισι συνέβαιν᾽ Αἰσχύλος, 
πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους. 

λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι 
φύσεις ποιητῶν εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 
ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν. 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν ὡς ὅταν γ᾽ οἱ δεσπόται 

ἐσπουδάχωσι, χλαύμαϑ'᾽ ἡμῖν γίγνεται. 
ἣ ποὺ δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοϑεν ἕξει, 
ἘΣ ΤΣ ΚἊΝ δ’ 

ἡνίχ᾽ ἂν ὀξύλαλον παρίδῃ ϑήγοντος ὀδόντα 

ἀντιτέχνου᾽ τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 
ὄμιματο. στροβήσεται. 
ἔσται δ᾽ ἱππολόφων τε λόγων χορυϑαίολα νείχη. 
σχινδαλάμων τε παραξόνια, σμιλεύματά τ᾽ ἔργων. 
φωτὸς ἀμονοιμένου φρενοτέχτονος ἀνδρὸς 

ῥήμιαϑ᾽ ἱπποβάμονα. 
φρίξας δ᾽ αὐτοχόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν. - 
͵ 

δεινὸν ἐπισχύνιον ξυνάγων βρυχώμενος τς 
ΞΔ 

ῥήματα γουμιφοπαγῆ, πινακηδὸν ἀποσπ 
τ φυσήματι" 

ἔγϑεν δὴ στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσπη 
ἀνελισσομένη φϑονεροὺς χινοῦσα χαλινούς. 

ῥήματα δαιομένη κατ αλεπτολογήσ Ξι 

πνευμιόνων πολὺν πόνον. 

οὐχ ἂν μεϑείμνην τοῦ ϑρόνου, ε«ἢ νουϑέτε!'. 

χρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 

με τί σιχᾶς : αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 
- - ΄ - “4 

ι πρῶτον, ἅπερ ξχάστοτε 

δίαισιν ἐτερατεῦετο. 

' 

ὙΡΕῸΝ τοῦτον χαὶ διέσχεμμιαι πάλαι: 

ἄνϑρωπον αγριοποιόν, αὐϑοδόστομον. 
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ἔχοντ᾽ ἀχάλινον ἀχρατὲς ἀπύλωτον στόμα, 
ἀπεριλάλητον, χομιποφαχελορρήμονα. 

838 ἀϑύρωτον Ἀ εἴ. 50Βο]ϊα 

9 

Ξπ 
ὃ 

Ἢ 

ιΞ 

Ἴρξσκξν, 
ἐστοίχησεν. 809 ᾿Αϑηηναίους μὲν σονετοὺς ἡγεῖτο, πονηροὺς δὲ τοὺς 

εἰς 
μάχην παρασχευάζωνται: τοῦτο ποιοῦσι. 810 σχινδαλμὸς χυρίως τὸ περὶ 

ΠΆΟΒ ῬοΟΙΙὰχ 1, 145 ΒΕΚΚ. Απεοά. Ρ. 58. ΤϊεῈ ΚΕἰείπεη βοδσβαθοΒεη επί- 
ϑερεηρεβίε! ἄθη γομφοπαγῆ ῥήματα ἀε65 ΑἸδοῦν]οβ ἀπά βεΐπειη πιναχης- 
δὸν ἀποσπᾶν. σμιλεύματα τὰ ἐχβαλλόμενα ἀπὸ σμίχλης ἀντὶ τοῦ δια- 
γλύμματα ἐρεϑίσματα. (186 ομΐρ5 ἴπσονα ουΐδ ὈΡΥ ἃ σμίλ᾽η ΟΥ στανίηρ 
ἴο01“ Ἐυϊβοτγίογα. 9 οραγα Ἰἰτηδίβ'ς ἀῃτηδρ]οῃ, ἀα σμ. ΑὈΙΆΠ6, ψτῖς 5 θεῖ 
ἄεπ ἔργα επίβίθμεη, Ὀεάδαζεί, πἰσμὲ ετπβίε ρτοάυκίε ἀθσ ἔργα. ΕἸ ἰβῖ 
ΠῸΓ στοματουργός, πῖομέ φρενοτέκτων. 1]. οἵ. ΓΝ Ρ. 77 ἐργάτης γάρ 
ἔστι καὶ τούτων ἀγαϑός, οὐχ ἀποσμιλεύων οὐδὲ ἀπονυχίζων ῥήματα. 
Ἐυτβεγίοσα ἔαβϑὶ ἐρεϑίσματα 415 ρΊοΞβε Ζὶ νείκη. Ἐδ 501}116 'πὶ βίπῃηβ ἀεξ 
Βοβο βίθη 7εάοςἢ 50 νἱ8ὶ τῦῖα. ρΙ Καπίε, ΕἸεῖπθ σου ἄγζε. θεάεαϊεπ) 820 
τοῦ ἔχ τῆς αὐτοῦ φρενὸς τεχταινομένου καὶ συντεϑέντος Αἰσχύλου. ταῦτα 
δὲ λέγει, ἐπειδὴ τοιούτοις ὀνόμασιν Αἴσχυλος ἐκέχρητο χτύπον ἂπο- 
τελοῦσι. 822 ὡσεὶ εἶπεν: ὀργισϑεὶς ὥσπερ σῦς. εἰς ἕν δὲ σονῆγα- 
γεν ὁμοῦ ἀμφοτέρας τὰς “μηρικὰς εἰκόνας, τὴν τε ἐπὶ τοῦ λέοντος, 
ἐν τῷ ,.,λασιαύχενα χαίταν“ χαὶ τὴν ἐπὶ τοῦ συός. “Ὅμηρος: πᾶν δέ τ᾽ 
ἐπισχύνιον κάτω ἕλκεται, ὅσσε χαλύπτων (Ρ 136). 824 ἀποσπῶν τὰ 
ῥήματα ὥσπερ πίναχας ἀπὸ πλοίων, οὐχ, ὡς Εὐριπίδης, σχινδαλάμους. 
ἘΕδτηει τόδ΄. 826 λίσπη: τῷ τόνῳ ὡς χίστη. ᾿Απολλώνιος δὲ δξύνει 
ὡς ψιλῆ. ἢ ἐκτετριμμένη χαὶ λείας οὕτω ὰρ λέγονται οἱ τοιοῦτοι 
ἀστράγαλοι. ἀφ᾽ οὗ χαὶ οἱ λίσποι τὰ ἰσχία. Ἐκκλλ  οδνος δὲ ϑ’ηρίδιον 
λεπτὸν σφόδρα. 827 φϑονεροὺς δὲ ὡς φϑονουμένου τοῦ Ἐριπίδου 
ἐπὶ σοφίᾳ (ἢ). Νοη Ἀδπιεῦ ΒΒ. Μ. ἃ. ἃ. ο. δυΐξ ἀϊς Κατ ἴῃ ἀθπ ἀγαπηθῃ 
βε] δῖ 8ΠῈ ψουρξησευ ὈδΖορεῃ, Ζ. Ὁ. ἴῃ ἄογ Ἐ]εΚίτα ἂπ Αἰβοῦνϊος. 820 τὰ 
Ἰὰρ τοιαῦτα ῥήματα (νῖε 51. Α. 5ρηομῇ μετὰ πολλοῦ ἐξέρχονται: πόνου. 
80 οὐχ ἂν μεϑείην: γράφεται καὶ μεϑείμην (μεϑείην ἘἈ). πρὸς τὸν 

Αἰσχύλον Εὐριπίδης (ν] ΕἸ ΠΠΘὮΥ Ζὰ Πίοπγβοβ) 8233. ἀπονοεῖται. σιωπῶν 
ὑπερηφανεῖ πάλιν, ὅπερ ἐποίει ζῶν σεμνότητος Ἰὰρ ἕνεκα ἐπιπολὺ 
ἐσιώπα Αἰσχύλος ἐν τοῖς ϑεάτροις εἰσιών, ὡς τοῦ Αἰσχύλου τερατευο- 
μένου ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν δραμάτων. 837 ἀγρίους εἰσάγοντα καὶ ὠμοὺς 
τοὺς ἥρωας. Βδιηει Ἀπείη. Μιβ. 10 ΧΊΠΠ (1908) 346 ἴ., ΕθἜηβο ζὰ 838. 
838 Φρύνιχος ἀϑύρωτον. οἱ δὲ γράφουσιν ἀπύλωτον ἀντὶ τοῦ ἀνεῳγμένον 
καὶ πύλην μιὴ ἔχον, μιὴ χαλιναγωγούμενον μιηδὲ χρατούμενον. (ΡΒΓΥπίοΒοΚ5 
ἀϊε μαυρίνουημαρε 465 ῬΒμοίϊιβ οἵ. Ἐκ ιτζεπβίεϊπ, ΤῈῚ Απίδηρ ἀθβ 1,6χ. ἀ6β 
ῬβοίυΞ ΧΧ ΧΤΙΧ, 43). 839. οὖχ εἰδότα λαλεῖν ἢ οἵου (οἷον ςοαα.) 
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δόο ἘΤΡ. 

ΑΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [840 

ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ:; 
σὺ δή με ταῦτ᾽, ὦ στωμυλιοσυλλεχτάδη 
χαὶ πτωχοποιὲ χαὶ ῥαχιοσυρραπτάδη: 

ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. ΔΙΌ. παῦ᾽, Αἰσχύλε, 
χαὶ μνὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 

οὗ δῆτα, πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς 
τὸν χωλοποιόν, οἷος ὧν ϑρασύνεται. 
ἄρν᾽ ἄρνα μέλανα παῖδες ἐξενέγκατε" 
τυφὼς γὰρ ἐχβαίνειν παρασκευάζεται. 
ὦ Κρητιχὰς μὲν συλλέγων μιονῳδίας, 
Ἰάμους δ᾽ ἀνοσίους εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνην. 
ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυτίμνητ᾽ Αἰσχύλε. 
ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ᾽, ὦ πονήρ᾽ Εὐριπίδη. 
ἄναγε σεαυτὸν ἐχποδών, εἰ σωφρονεῖς, 

ἵνα μμὴ χεφαλαίῳ τὸν χρόταφόν σου ῥήματι 
ϑενὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐχχέῃ τὸν Τήλεφον " 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργήν, Αἰσχύλ᾽, ἀλλὰ πραόνως 

ἔλεγχ᾽, ἐλέγχου λοιδορεῖσϑαι δ᾽ οὐ πρέπει 
ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. 
σὺ δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησϑεὶς βοᾶς. 
ἕτοιμός εἰμ ἔγωγε, κοὺχ ἀναδύομαι, 
δάχνειν, δάχνεσϑαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 

τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 

καὶ νὴ Δία τὸν Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον 

χαὶ τὸν Μελέαγρον, κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 
σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν ; λέγ᾽, Αἰσχύλε. 

ἐβουλόμην μὲν οὐχ ἐρίζειν ἐνθάδε " 

οὐχ ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ἁγὼν νῷν. ΔΙΌ. τί δαί; 
ὅτι ἢ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηχέ μοι, 
τούτῳ δὲ συντέϑνηχεν, ὥσϑ᾽ ἕξει λέγειν. 

ὅμως δ᾽ ἐπειδή σοι δοχεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή. 
ἴϑι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις χαὶ πῦρ δότω, 

ὅπως ἂν εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων. 
ἀγῶνα. χρῖναι τόνδε μουσιχώτατα᾽ 
μεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπάσατε. 
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ΧΟΡ. ὦ Διὸς ἐννέα παρϑένοι ἁγναὶ 875 

Μοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας αἱ χαϑορᾶτε 
ἀνδρῶν γνωμιοτύπων, ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις 
ἔλϑωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
ἔλϑετ᾽ ἐποψόμεναι δύναμιν 
δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασϑαι 880 

843 παῦο’ ΑΜ 847 μέλανα ἃ μέλαιναν ΌΑΜ εἴ. 5080]. 858 
ἄναγε ἃ ἄπαγε ΑΜ 865 σὺ δὲ τί ΒΑΜ τί δαὶ σὺ ' σὺ 
δαὶ τ 5 880 πορίσασϑε ΑΜΤῚ 

οὔκ ἄν τις περιλαλῆσαι. Ὁ βαρυρήμονα. φάχελοι γὰρ τὰ ΠΡ φορ- 
τία διὰ ξύλων. 840 ἐν ἐρωτῆσει. ἀντὶ τοῦ ὄντως δὴ σύ. ὅτι λαχανο- 

Ρν: 

η 

πώλιδος υἱὸς ἦν ἀρ ὃ Εὐρ: ἐπέῦνηρ; λλβξανδρής φησι (Ὁ) εἴρηται δὲ 

ΠΩΣ δὲ τὸ ΚᾺΣ 841 στωμύλα ῥήματα συλλέγων. 846: ἃ 

καταῖτι ώδεις ἜΤ Αθα τυφῶς χαλοῦσι. τούτῳ ἐνόμιξ (ον μέλανα ἄρνα 
σφάζειν, ὅπως Χήξῃ τὸ πνεῦμα. 849 Ι οἱ μὲν εἰς τὴν τοῦ Ἰκάρου 
μονῳδίαν ἐν τοῖς Κρησί. ϑρασύτερον Τὰρ δοχεῖ εἶναι: τὸ πρόσωπον. 
ΕδιηΕΥ 182. Π ᾿Απολὶ λώνιος δὲ ὅτι δύνατα: χαὶ εἰς τὴν ᾿Αερόπην τὴν 
ἐν ταῖς Κρήσσαις εἰρῆσϑαι, ἣν εἰσήγαγε πορνεύου τ Ζα Κρητικάς 
Ἐδ)ηΊΘΓ περί. Μαβ. 1,ΧἼΠΤ (1908) ) 349 ἢ. 850 1 οἶμαι (350 ΚΕ, οἶμια: 
δὲ τὴ ΖιιΒδΙ ΤΠ ΠΗ Δηρ τηῖϊΐ ἀ6ΠῚ νΟΥΔ ΞΘ 6 πάθῃ 5Οηβ[) "διὰ τὰ ἐν τῷ Α᾿- 
όλῳ. ΤΠ Τιμαχίδας δὲ διὰ τὴν ἐν τοῖς Κρησὶ μίξιν Πασιφάης πρὸς τὸν 
ταῦρον. ---- ἐκ τῶν ἐν τῷ Αἰόλῳ Κανάχης χαὶ Νακαρέως ἢ, ὥς τινες 
ΠῚ Δανάης καὶ Μεγαρέως ἀδελφῶν. ἐδόχε: γὰρ τοῖς π παλαιοῖς πάνυ 
ἐναγὲ ς εἶναι ταῖς ἀδελφαῖ ς μέγνοσϑαι. ἢ ὅτι ἐδ Φαίδρα, ἧς τὸ πάϑος 
ἐδραματούργησς, Κρῆσσα ἦν. χαὶ γάμους ἐνοσίους λέγει διὰ τὸ αὐτὴν 
ἐρασϑῆνα! μὲν Ἱππολύτου, ὃν ὃ ἜΝ ἐξ ἀππδλὲ ὕτης ἔσχε, μιᾶς τῶν 
᾿Αμαζόνων, μὴ δονηϑεῖσαν δὲ τελέσαι τὸν ἔρωτα διὰ τὴν ἹἹππολύτου 
σωφροσύνην ἀγχόνῃ χρήσασϑαι. ΗΠ ΠΟ. νΕΙΒΆΠῚ ΟἸΠῚ Ρτγαβοθάθπτὶ ΠΙΠῚ15 
ατία ΠΟ ΠσεΠίε5 νείθπιπη ᾿πίθυρυθίι πη σΟΙ ΠΡ  ΠΓΘ5 ΝΕΙ͂ΠΠΝ αἰϊχιοά ἴῃ ᾿ηβιϊα 
ΟΥεΐα σουη τη 55 πη ΠῸΠς 5ἰρηϊ Πσαγὶ 510] Ρεγβιδϑοπιηζολέν . Τιεεανοη. 854 
κεφαλαίῳ: ἁδρῷ. χαὶ ἐν Νεφέλαις (981) οὐ δ᾽ ἐλέσϑαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῃν 
χεφάλαιον τῆς ῥαφανίδος. 855 τὸν Τί Ὥλεφον: ὡσανεὶ ἔφη τὸν ἐγχέ- 
φαλον᾽ ἰδιώτατα δὲ τὸν Τ᾿Ὥλεφον κωμῳδεξ. 859 ὅτ: ἢ πρῖνος και- 
ομένη ψόφον ποιεῖ, ἔστι δὲ ἢ πρῖνος ξύλον πικρότατον. 861 ὡς ἐπὶ 
ἀλεχτρυόνων. 862 νεῦρα: χεφάλαια. 864 ὡσεὶ ἔφη: χαὶ ὃν κωμῳ- 
δεῖς Τήλεφον εἰς μέσον φέρῳ (ἀϊβς δεςιιβ. ᾿ΔΒδηρὶρ νοῃ δάχνειν απὰ 
δάχνεσϑαι". 868 ἐπεὶ τὰ ἰὴ ϑναι ἐψηφίσαντο διδάσκειν. κομπῶδες 
δὲ τοῦτ᾽ ἔφη. τῶν γὰρ δυνατῶν καὶ μετὰ ϑάνατον ἄδονται τὰ ἸΑΘΑ τοῖν 
860 συναποϑανοῦσα πάρεστιν τῷ Εὐριπίδ πίδῃ ἐν τῷ “Διδῃ χαὶ ἕξει αὐτὴν 
σύμμαχον. 874 πρὸς τὸν χορὸν ὑπάσατε ἴσον τῷ προάσατε, ὡς ὗπο- 
Ἰραμμός τις ὧν ( ἐν ΟΣ (προσοί σατε οοἀά. εἴ. ἔχντη. Μαρῃ. 
γ82, 4. 5.80]. Ψεβρ. 5 877 Ἰνωμοτύπων: τῶν ταῖς Ἰνώμαις ἀλλη- 
λοὺς τυπτόντων (9). τῶν ὍΝ οἰχείας Ἰνώμας διὰ τῶν λόγων τυπούντων. 
ἢ τῶν τύπους αὐτὰς τοῖς ὅστ τερον χαταλιμκανόνειμν (ἢ ). 
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ῥήματα. καὶ παραπρίσμιατ' ἐπῶν. 
νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη. 

885 ΔΙῸ. εὔχεσϑε δὴ καὶ σφώ τι, πρὶν τἄπη λέγειν 

ΑΙΣ. Δήμητερ ἡ ϑρέφασα τὴν ἐμὴν φρένα, 
εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

ΔΙΌ. ἐπίϑες λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν. ΕΥ̓͂Ρ. χαλῶς- 
ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 

8ὃοο ΔΙΌ. ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν: ΒΕΥ̓͂Ρ. χαὶ μάλα. 
ΔΙΟ. Ὦϑι δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις ϑεοῖς. 
ΕΥ̓Ρ. αἰϑήρ, ἐμὸν βόσχημια, καὶ γλώττης στρόφιγξ, 

χαὶ ΕὔνἘ ΣΙ χαὶ μυχτῆρες ὀσφραντήριοι. 
ὀρϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

89 ΧΟΡ. χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιϑυμιοῦμιεν 

παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀχοῦσαι 
τινὰ λόγων ἐμμέλειαν" 
ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. 
γλῶσσα μὲν γὰρ ἡγρίωται, 

λῆμα δ᾽ οὐχ ἄτολμον ἀμφοῖν, 
οὐδ᾽ ἀκίνητοι φρένες. 

τὸ προσδοχᾶν οὖν εἰχός ἐστι 

τὸν μὲν ἀστεῖόν τι λέξαι 

χαὶ χατερρινημένον, 

τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμινοις 

οἷς λόγοισιν 

ἐμπεσόντο. συσχεδᾶν πολ- 
λὰς ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 

« 

905 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" οὕτω δ᾽ ὅπως ἐρεῖτον 
575 "7 

ἀστεῖα χαὶ υνἡτ᾽ εἰχόνας μι.ήϑ᾽ οἵ ἂν ἄλλος εἴποι. 
ΕΥ̓Ρ. χαὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε, τὴν ποίησιν οἷός εἰμι, 

ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω, τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ ἐλέγξω. 

910 ἐξηπότα,, μιώρους λαβὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. 

πρώτιστα. μὲν γὰρ ἕνα ΠῚ ἂν χαϑίῖσεν ἐγκαλύφας, 
᾿Αχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς, 

πρόσχημα τῆς ἐδοηεδίκο, ἊΝ ἤζοντοις οὐδὲ τουτί" 
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ΔΙΟΘ. μὰ τὸν Δί οὐ δῆϑ᾽. ΕΥ͂Ρ. ὁ δὲ χορός τ᾽ ἤρει ιδεν 
ὁρμαϑοὺς ἂν 

μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν᾽ οἱ δ᾽ ἐσίγων. 
ΔΙΌ. ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί με τοῦτ᾽ ἔτερπεν 

οὔὗχ ἧττον ἢ νῦν οἱ λαλοῦντες. ΚΕΥ̓́Ρ. ἠλίϑιος ἄρ᾽ 
ἦσϑα. 

σάφ᾽ ἴσϑι. ΔΙΌ. χἀμαυτῷ δοχῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ 
ὁ δεῖνα: 

882 ὅδε οοὐά. ὃ Ἠετπιαπη. 8.88 καὶ δὴ σὺ λιβανωτὸν λαβών ἃ λαβών 
τ ᾿ δὴ καὶ σὺ λιβανωτὸν λαβών λαβών δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν ΑΜΤῚ Λλ! 

800 σοῦ ἢ ϑ91 ἴϑι νῦν Δ᾽ 807 τ'ν᾿ ἐμμελείας ΚοοΚ 

881 τὰ μὲν ῥήματα πρὸς τὸν Αἰσχύλον: τὰ δὲ παραπρίσματα ὡς πρὸς ῬΉμ. [ Ἢ 

“τ 

τὸ καλῶς ἐπὶ παραιτῆσει. ἀποστρεφόμενος δὲ καὶ παραιτούμενος ὃ 
Εὐριπίδης λέγει τὸ χαλῶς (εἴ. Οουϊοι 92, ἀεΥ Βῖετ πἰοδὲ ἀθεγζευρί, [7 ὲ 
ἀϊε [εχ βεβίδ! ΠπΠ}. 880 ἅτε δὴ Σωχρατικὸς ὧν καινὰ δαιμόνια ἔ ἔπλασεν. 
890 ὡς ἐπὶ νομισμάτων. 801 τινὲς ἐν τῷ ϑεοῖς δύο τιϑέασιν, ἵνα ἕν 
ἧ, τὸ οἴδιο! τινές σοι κόμμα καινόν. .,ΑἹΥ Ιεπητηα Βοος Ροΐίαβ εββε ἀερεῦδῖ 
οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς (4150 Ζιι 889. Δ εγινεομβίαπσ ἄυτοῃ ἀ45 Ζυγεϊπηδ σε 
ϑεοῖς επἰβίδπαθπ). Νεηρα ὈΙΟΠΥΒῚ ΡεΊβομδ δηΐς ἴδιοι ἴπη σοαϊοῖθιι5 παϑοῖο 
ααΐθις οχοϊάεγαί.. ΕἸ ΈΖϑομθ. ΤΑΠη ἴαββίε τηδη σοί (5ἰς }) σΟῊ] 4]5 ἀδ- 
ἄνα εἰβίσαβ ἢ 802 ναὶ Σωχράτης ἐν Νεφέλαις (627) μὰ τὴν ἀνα- 
πνοὴν; μὰ τὸ χάος, μὰ τὸν ἀέ ἐρα. χαραχντηρίξει: δὲ τὸν Εὐριπίδην εὐεπί 
φόρον ὄντα ἐπὶ τὸ ὀνομάζειν αἰϑέρα. στρόφ φιγξ δὲ ἀπὸ τοῦ ψρ Ξ' 
αὐτὸν καὶ πανουργεύεσϑαι. ἀντὲ τοῦ στροφῇ, πίνησις. 806 λόγων 
ἐμμέλειαν: ὅτ: μέτηρς ν ἃ στικῶς νῦν τὴν εὐροϑμίαν, κυρίως γὰρ μὴ ἯΝΝ 
μέλους τραγικὴ ὄρχησις. ἢ πρὸς τὰς ῥήσεις ὑπόρχησις. εΓ σοτιϊδαϊ 
ἰᾶβϑθτ βου ο ἢ αἱ6 ἀδαίαην ἐμ: ἀἴδὶορ πὰ οθοΥ 8]5 'ἵππαὶϊ ἀεβ ἀϊβραῖξ 
ζὰ. Μδῃ νὔταάς περὶ οἄδσ Ἀμη]Π1Οη65 νεδησεη. Πα λόγων ἐμμέλεια ἰδῖ 
ἄδι {γαρίκεγασου 5ε]ρβδί. Ιῃτὲ λόγοι νγεγάεῃ εἰπε ἐμμέλεια ρεπδηπί πεῖ 
τ Κβιομε δαΐ ἴῃγε εἰσεηβομαῖς 415 ἰγασίκεσ. Χα!. εἰπ ἴ8ηΖοθθη τηϊΐξ εἰη- 
ἃπάεγ ψάσεπ. (Οἵ. ἀλινδηϑρας ἐπῶν. 807 ἐπέλϑετε. --- ἀγωνιστιχὴν. 
ἔμπειρον (2) ἢ φιλόνειχον. ἀπὸ τοῦ δαῆ ναι (). 902 ὑπερ ὁ χὐδι ρλ νὲ 
ἐξεσμένον. δίνη τὰρ ἐργαλεῖον τεχτονιχκόν. 903 αὐτοπρέμνοις: πρὸ ρρί- 
ζοις. 9004 ἀλινδ Ἥϑρας: κολίστρας. συναγωγάς. στροφάς. λεπτολο- 

Ἰίας. πλοχὰς τοῦ Εὐριπίδου (εἴ. πινακηδὸν ἀποσπῶν 824. Πῖε νεῖ- 
Ὀἰπάμπρ ἀες νεγθιπις συσχεδᾶν μτϑ ἄεπη οὐ]εκί ἃ. ἃ. πίοι ἱγαπβιεῖν, βοη- 
ἄεγῃ ττραναοι Ὑ16 Ροσζααγα πηι]ΐα νΕΓὈΟΓΌ͵η ΠΕΡΟΣΟΒΑΤ, ΟΙΟ Φρό- 
γεχον λέγει τὸν τραγῳδοποιητὴν νῦν. τοῦτον δὲ ἐπαινοῦσ 5 τὴν μελο- 

ν 
τὸν Ἐριπίδην λεπτολόγον ὄντα. 886 παρόσον ν ᾿Ελευσίνιος τῶν δήμων 
ἦν ὁ Αἰσχύλος. 887 λείπει ,,ποΐησονς ἢ οδός“. 888 ὅτι καὶ νῦν 

ὶ 

δεπί- 

" 

“3 
ποιΐαν, νονὶ δὲ ὡς ἀτεὶ. οῦς (Ε) ὄντος αὑτοῦ μνημονεύει Ἂν (ἀφελοῦς ν᾽ 
᾿ἸΒ δίαεῖ ἈΒεῖπ. Μαβ. ΓΧΤ]Π (1908) 357. ΟΙἋἿΙ ὡς αὐτοῦ εἰσφέροντος 

ἐστι χαὶ οὖν 
Ν “ ᾿ “ Ὁ 

ἀποχρινόμενος παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν δράματι ἐπιγραφομένῳ Φρυξὶν ἢ “Ἕχτορος 
λύτροις. ΟΙ3 οὐδὲ τουτί: εἰχὸς αὖτ ὃν ἃπο οχροτοῦντα, τῷ δαχτύλῳ ὃειχ- 

γύςξιν τὸ οὐδὲ τουτί. ΟΙ4 δρμαϑούς: σωρούς. 

ἐν δράμσοτ: τινὰ ἀβχαλομμένον. δ᾽ χιλλεὺς καϑμενός 
κ ὰ 

9] τ. 



ο20Ο 

ο25 

1:0 

θο 

ΒΓΡῚ 

ΔΙΟ. 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [919 

ὃπ᾽ ἐἀμοριμονν ἵν᾽ ὁ ϑεατὴς προσδοκῶν χαϑοῖτο, 

ὁπόϑ᾽ ἡ Νιόβη τι Ἐ στο τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν δεύξι. 
ὦ παμπόνηρος, οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφεναχιζόμνην ὅπ᾽ αὐτοῦ. 
τί σχορδινᾶ καὶ δυσφορεῖς: ΕΥ̓͂Ρ. ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω. 
χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσεις καὶ τὸ δρᾶμα 
ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽ ἂν βόξια δώδεχ᾽ εἶπεν, 

ὀφρῦς ἔχοντα χαὶ λόφους. δείν᾽ ἄττα μορμορωπά, 
ἼΡοΙς τοῖς ϑεωμένοις. ΑἸΣ. οἴμοι τάλας. ΔΙΟ. σιώπα. 
εις δ᾽ ἂν εἶπεν ὁ" ἕν ΔΙΟ. μὴ πρῖξ τοὺς ὀδόντας. 

ἀλλ᾽ ἢ Σχαμάνδρους. ἢ τάφρους, ἢ ̓π᾿ ἀσπίδων ἐπόντας 
γρυπαιέτους γχαλχη λβεὶ ἘΝ χαὶ ῥήμαϑ᾽ ἃ πτποχρΉ. 

"ἦν. ΔΙΟ. νὴ τοὺς ΕΣ ἐγὼ γοῦν ἃ ξυμβαλεῖν οὗ δάδι 
ι 

ὦ 

ἤδη τὶ ἐν "π πρὸ χρῦῦῳ νυχτὸς διηγρύπνησα 

σημεῖον ἐν ἀξ ναυσίν, ἐμμαϑεσει: ̓ξγεγέγραπτο. 
ξγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου 7᾽ ᾧμνην Ἔροξιν εἶναι. 

εἶτ᾽ ἐν τραγῳδίαις ἐχρὴν κἀλεχτρυόνα ποιῆσαι: 
σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρέ, ποῖά γ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις: 
οὐχ ἱππαλεχτρυόνας μὰ Δί,᾽ οὐδὲ τραγελάφους, ἅπερ σύ, 
ἂν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς τράφουσιν " 
ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ πρῶτον 

εὐϑὺς 

οἰδοῦσαν ὑπὸ χομποσμιάτων χαὶ ῥημάτων ἐπαχϑῶν 

ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν χαὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον 

ἐπυλλίοις χαὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευχοῖς, 

στωμυλμάτων, απὸ Ξιβλίων ἀπηϑῶν" ὔι ' 
ρῶντα μιγνύς. 

χε: τ, ἦν “ 

Ἔ 
υ ἘΠ 

εἶτ᾽ ἐμαὶ το; μονῳδίαις, Κηφ: ισοῷ ! 
΄ ΘΙΩΝ ...5 Ἁ , 

ἰ τι τύχοιμ.᾽, οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφορον. «Ἱ .35} δ ὃΝ (ἡ »: 
ἈΡΞῚ τὸ 

Θ Ως ἴω 

Ἀ αλλ᾽ εὐδιεν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ᾽ ἂν εὐϑὺς 

τοῦ δράματος. ΔΙΌ. χρεῖττον γὰρ ἦν σοι νὴ Δί᾽ ἣ τὸ 

σαυτοῦ. 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν παρῆχ᾽ ἂν ἀργόν. 
ΕἾ τ τ 
ἀλλ᾽ ἔλεγεν ἡ γον τέ μοι χὼ δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 

χὼ δεσπότης χὴ παρϑένος χὴ τραῦς ἄν. ΑΙΣ. εἶτα δῆτα 
οὐκ ἀποϑανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρὴν τολμῶντα; ΒΕΥ͂Ρ. 

τὸν ᾿Απόλλω 
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δημοκχρατιχὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. ΔΙΟ. τοῦτο μὲν ἔασον. 
ὦ τάν. 

οὗ σοὶ γάρ ἐστι περίπατος χάλλιστα περί 1ξΞ τούτου. 

919 καϑῆτο 5 920 φϑέγξοιτό τι Γ φϑέγξαιτο Α 935 κχολοχ- 
τρύονα, Ἐ Ἰεπητπα, 5080]. ΕΝ οἴ. 5.80]. 932 9026. τοῦ ἄγ : 
ποίαττ Ν᾽ ποῖα τ ὕΜΑ 943 ἀπ᾿ ϑῶν ΠΌΤ εἴ. 5.80]. 

920 διῇε:: ἀνύόοιτο ἄν. εἰς τέλος ἂν ἦλθεν. Ο21Ὶ ὦ παμπό ἤνηρος: ἢ 
ἐγώ (Ὁ), ἢ αὐτὸς νόει. χαὶ πρὸς μὲν ιόνυσον: ὦ παμπόνηρος ἐγώ, 
ὃ εἰς πάντα πονηρξοόμενος χαὶ πάντα ἐξετάζων οἷα ἐφεναχιζόμτην ὅπ᾽ 
αὐτοῦ ἐπὶ τούτῳ. πρὸς δὲ τὸν Αἰσχύλον, στίξον ε Νὰ ς τὸ παμπόνηρος χα 

τὸ »ὥ" “ ἀντὶ τοῦ φεῦ ὦ παμπόνηρος ὑπάρχε: αὐτὸς ταῦτα πογηρξυόμενος 
εἰς ἀπάτην τῶν τι 922 σχορδινᾷ: οὕτως ἔλεγον τὸ παρὰ φύσιν 
τὰ μέλ ἐχτείνε τινὲς δὲ περὶ τοὺς ἐγειρομένους ἐξ ὄπνου ὅταν .χαο- 
μώδεις ὄντες Εν νοι εν τὰ μέλη, ὅπερ συμβαίνει χαὶ περὶ τοὺς ἄλλως 
πως βασανιζομένους χαὶ διαστρεφομένους τὰ μένη. 025 μορμορωπά 
κοαταπλνηντυχά, φοβερά ἐχ μεταφορᾶς τῆς μορμοῦς τῆς τὰ βρέφη 
φοβούσης. 926 ᾿ἄγνωτα: ἀπὸ τοῦ ἄγνωτος᾽ οὗ τὰρ παρασχηματίζε- 
τα! ἀπὸ τοῦ »ἀγνώς" εἰς οὐδέτερον τέ ος, ὥς φησιν Ηρωδιανός. ἘλτηΕΓ 52. 
928 Σχαμάνδρους: ᾿ἐγά μαβυ οψϑω ὃν καὶ τοῦτο, ὅτι πολὺς Αἰσχύλος ἐν τῷ 
ποταμοὺς χαὶ ὄρη λέγειν. Βὄπηετ 188 ἔ. 929 4 ἐπίσημα ἀσπίδος 
ἀλλόκοτα. ζητεῖ τα: ποῦ μᾶλλον συναπτέον τὸ ..πασπίδων ἐπόντας“, 

] ἢ τοῖς ἄνω (ἀπίετ Οὐκ ς νογαυιδβείσαμρ Ἐπατὸν ἘΠ ἴον. ' 
Ἢ τῷ ,»γ7ρ ρυπαιέτους χαλυκηλάτους" (5ο Β). 931 παρὰ τὸ ἐξ ἽἽππο- 
λύτου (378) ἤδη τ ποτ᾽ ἄλλως γυχτὸς ἐν μαχρῷ " "ρόνῳ. 932 προεΐίρητ Ἂ 

(Ὁ΄ εἴ. 5.801. Ῥδς. 1177, Αν. 800), ὅτι ἐκ τῶν ἢ ὀρμιδό ὄνων ἐστίν (ἔτ. 134) 
ἐπὶ νεώς ,,ἔπι δ᾽ αἰετὸς ξουϑὸς ἱππαλεχτρυών“ τὸ δὲ ἵππος ἀντὶ τοῦ 
μεγάλου. γράφεται κολοχτρύονα (εἴ. 935 δάπ. οὐἶτίςα, σὰ νεῖομεπὶ σεῖς 
αἷς Ῥεπιθυκιιησ Δ ο ἢ σεμότνι; ἀδι βομτεϊίθμ]εγ Βαΐ ᾿ΒΟ ΒΟΥ ΠΟΗΕΓ πεῖβο εἶπε 
Β]οββα ἄδηῃ Ἰεχϊ κορσάρηθη Ὀεβοβετὶ οἵ. δα ὑπ Ηδβυοῇ 5. ἊΣ ὡς 
γένος τι Περσικὸν ἀττελάβοις ὅμοιον (Ξο Βυϊ4. ἀντελάβοις λάβοις Ν) 
ἱππαλεχτρυὼν εἰ καὶ τοῖς φιλοσόφοις ἀπηγόρευτα! μὴ εἶναι. ἀλλ᾽ ἐστὶ τῇ 
ἀνηϑείᾳ ζῷον ϑαλάσσιον. ὃν καί τις τῶν χαϑ' ἡμᾶς εὑρὼν χατὰ τύχην 
ἐξιόντα ἀπειτ ονὼς καὶ πᾶσ: νεχρὸν δείξας ἐνέγραφε ἐν τῇ σ ἡμῖς 
αὐτοῦ καὶ τῇ ἀσπίδι, ὡς ἂν καὶ τοῖς υἱὴ εἰδόσιν ὃ ἄϑλος κηρύττοιτ 
934 ἵνα διαβάλῃ αὐτὸν ὡς ἄμορφον. --. οὗτος Ἰὰρ ὡς χτηνοβάτης ἔχω- 
μῳδεῖτο ἢ ὡς ἀηδής. 938 παραπε τάσμασι: τοῖς Περσικοῖς βήλοις 
(βῆλον -- -ς νεαπι). 942. εἰώϑασ σιν οἱ χαχούμενοι περιπατεῖν. διατρι- 
βαῖς. ὡς ἐπὶ ἀσϑενοῦντος διαλέ ἐΐξται. 943 οὐχ ἀπὸ πτισάνης, ἀλλ ἀπὸ 
“ϑῶν ἀνδρῶν καὶ ων. τράφετα: " χαὶ ἀπηϑῶν ἂντὶ τοῦ ἔχλεγ 
Βέενος. 944 ὅτ. ἐδόνχε: δοῦλος ὧν ὃ Κηφισοφῶν συμπονεῖν αὖτ ῷ 
μάλιστα τὰ μέλη. ὃν καὶ συνεῖναι τῇ τουναιχὶ αὐτοῦ χωμῳδοῦσ: . ἕτερος 
Ἅ; φ δέ ἔστι Κι ἰσοφῶν ὃ χαὶ τὸ ψήφισμα εἰσενεγκὼν ὅπὲρ τοῦ εἰρχϑῆνα! 

“-- 

, 

μι Ὁ - 

το Ξ 
».’ 

τῆς ἐν πρυτανξ ίἰῳ σιτήσεως. 946 τὴ ν δπόϑεσιν. 047 ὅτι δυσγενὴς 

ὃ Εὐριπίδης. 648 ὥσπερ σὺ τὴν Νιόβην χαὶ τὸν ᾿ἀχύλέα. ἐποίησας 
δέν λέγοντας. ἔπη χαλοῦσι καὶ τὰ ἰαμβεῖα. 950 ἀντὶ τοῦ τὰ αὑτὰ 

(α]5. ουὐκὶ. ΖζΖὰ οὐδὲν ἧττον ἔλεγεν, νου Εαυϊπεγίοστα Ζὰ ἄοπὶ ταῦτ᾽ .951 5ε- 
Ζορεπ. Βδτηογ 189) καὶ εἰς τοῦτο δὲ χωμῳδεῖται Εὐριπίδης, ὅτι δια- 
φόροις τοῖς προσώποις ἀνοιχείους λόγους περ ιτίϑεησιν. 053 οὐχ ἂν 

ἔχοις ἐμπεριπατῆσα: οὐδὲ ἐπαινέσα: σεαυτὸν ἐπὶ τούτῳ. 



οὔτι 

οὔ4 

ΔΙΟ. 

ογε ΕΥ͂Ρ, 

[5 

οἕο ΔΙΌ. 

σι 

ΑἈΚΙΘΤΟΡΗΑΝΕΒ [954 

ἔπειτα. τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα. ΑΙΣ. φημὶ κἀγώ, 

πρὶν διδάξαι γ᾽ ὥφελες μέσος διαρραγῆναι. 
λεπτῶν τε χανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμιούς. 

γοεῖν. ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν, ἐρᾶν. τεχνάζειν, 
χάχ᾽ ὑποτοπεῖσϑαι, περινοεῖν ἅπαντα. ΑἸΣ. φημὶ κἀγώ. 

οἰχεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεϑ', οἷς ξόνεσμεν, 

ξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμνην " ξυνειδότες γὰρ οὗτοι 
ἤλ λλ᾽ οὐχ ἐχομπολάχουν 
ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας. οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτούς, 

Κύχνους ποιῶν χαὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. 

ιβγχον ἄν μου τὴν τέχνην" ἃ 

Ἱνώσε: δὲ τοὺς τούτου τε κἀμοῦ γ᾽ ἑχατέρου μαϑητάς. 
τουτουμενὶ Φορμίσιος Νιεγαίνετός ὃϑ᾽ ὁ Μανῆς, 
σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρχασμιοπιτυοχάμιπται, 
οὑμιοὶ δὲ Κλ το ρον τε χαὶ Θηραμένης ὃ χομφός. 

Θηραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα. 

ὃς ἣν χαχοῖς ποὺ περιπέσῃ χαὶ πλησίον παραστῇ. 

πέπτωχεν ἔξω τῶν χαχῶν. οὗ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. 

τοιαῦτα. μέντοι ᾿γὼ φρονεῖν 
τούτοισιν εἰσηγησάμιην, 
λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ 
χαὶ σχέφψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεῖν 
ἅπαντα. χαὶ διειδέναι 

΄ » 

τό. τ ἄλλα χαὶ τὰς οἰχίας 

οἰχεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ, 

χἀνασχοπεῖν, πῶς τοῦτ᾽ ἔχει: 

ς τοῦτ᾽ ἔλαβε: 

γὴ τοὺς ϑεούς, νῦν γοῦν ᾿Αϑη- 

ναίων ἅπας τις εἰσιὼν 

χέχραγε πρὸς τοὺς οἰχέτας 
τ 5, 

χέ 

ζητεῖ τε, ποῦ ᾽στιν ἢ χύτρα: 

ποῦ μοι τοδί : τί 

τίς τὴν χεφαλὴν ἀπεδήδοχεν 
-Ξ γφῷ-Ἕϑ Ξ 2) 

τῆς μαινιὸος: τὸ τρύβλιον 

τὸ περυσινὸν τέϑνηχέ μοι" 

ποῦ τὸ σχόροδον τὸ χϑιζινόν : 

τίς τῆς ἐλάας παρέτρατεν : 

τέως δ᾽ αβελτερώτατοι, 
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χεχηνότες Μαμμάκοϑοι. 
Μελιτίδαι καϑῆντο. 

ΧΟΡ. τάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ ᾿Αχιλλεῦ ̓" 
σὺ δὲ τί, φέρε, πρὸς ταῦτα λέξεις : 

958 τἀϑ' Δ Βυϊά. 964 κἀμοῦ ἈΠὺ΄ κἀμοῦ τ᾽ ΑΜ χκἀμοὺς Ῥοθτεε. 
971 μέντοι ᾿γὼ φρονεῖν ΑΜΤ' μέντο! σωφρονεῖν ἈΝ εἴ. 5680]. 987 
᾿χϑεοῖνόν ςοἄά. χϑιζινόν ΤιοΌεςκ. 093 δὲ δὴ δὴ ΑΜ 
μόνος Ἀ οπι. Κ᾿ 

954 τοὺς ἐν δράματ': (9 Ξρεείαίοταβ "). 956 Ἰωνι:ασμούς: ἀποφυγὰς 
χαὶ ἀπαζωτάς (--ΞΞ ἀεάποείο 84 ΔΟβαγα τη). πλαγ: ασμιοΐ οὖς, ἀπάτας. 058 τὸ 
τέλειον: χαχά. ὑπονοεῖν, ἐάν τις εἰς αὐτοὺς τεχνάσητ ται. 906ο -:ε’ 
χαχῶς ἔλεγον. 962 ἀπὸ τοῦ φρονεῖν καὶ συνεῖναι: τὸ λεγόμενον ἀπο- 
σπάσας αὐτούς. 962 Απολλών νιός φησιν, ὅτι οἰ α ἐς μοί τ: ἐχρόμενοος 
κώδωσί τινας. κώδωνας ἐν τοῖς φαλάροις καὶ χαλινοῖς τῶν ἵππων ἔχον- 
τας. Θ65 Δίδυμός φησιν, ὅτ: Φορμίσιος δραστικὸς ἦν καὶ τὴν κόμην 
τρέφων καὶ φοβερὸς δοχῶν εἶναι. δι’ ὃ χαὶ Αἰσχύλου μαϑιητῆν φησιν 
αὐτὸν εἶναι. βαϑὺς δὲ ἣν καὶ καϑέει τὸν πώγωνα. χωμῳδεῖται δὲ καὶ εἰς 
δωροδοκίαν. εἴτ νετος: οὗτος αὐϑάδης ης καὶ τῶν στρατ “ηγτώντων ἐστὶ χαὶ 
ἄλλως ϑρασύς. ὀνόματα δούλων. Θθ66 4 σάλπιτ τας χαὶ λόγχας καὶ 
ὑπήνας ἔχοντες. τοῦτο δὲ εἰς τὸν Φορμίσιον ἀνατείνει, ὡς μέγαν ἔχοντα 
πώτωνα. ο6δυ ὡς σαρχάζοντας χαὶ προσποιουμένους τὰ πολεμικά, οὖν. 
ἀλνηϑῶς δὲ τοιοὔτους. ἰσχύος δὲ ἐπιμ.ε) Ξξλουμένους. διὸ χαὶ τὸν Μεταίνε- 

Γ΄ 

τον ᾿Μάνην εἶπεν, οὗ πό ντως βάρβαρον, ἀλλ’ ἀναίσϑεητον. ἐπίτηδες δὲ 
ἐχρήσατο τοῖς συνθέτοις διὰ τὸ Αἰσχύλου ἦϑος. .967 Θηραμένης ὡς 
ἀστεῖος. Κλειτορῶν δὲ ἘΣ ἀρτὸς ἐκωμῳδεῖτο. νῦν δὲ ὡς ἐὐξαϑ τ μεως καὶ 
πανοῦργον βούλεται: τοῦτον ἀποδεῖξα: χαὶ παραπλήσιον Θηραμένε:. 970 
1 ὅτι δοχεῖ (ἢ προσγεγράφϑαι τῇ πολιτείᾳ, ΤΑγνωνος αὐτὸν πο! τησαρ ἔνου, 
ὡς Εὔπολις Πόλεσιν (237 Ἐπὶ ᾿Αρίσταρχος δὲ ὡς ὙεῚ ραμμέ ξγ0 ο.Αος 
ἐξηγεῖτο, ὅτι πρὸς τὸ Κῷος εἰσήγαγε τὸ Χῖος. τὸν, Ἰὰρ ἀντίστροφον τῷ 
Χίῳ λέ: Ξοϑαι. τοῦτο οὖν φησιν, ὅτ' ὑδέποτε χαχοβολεῖ Θηραμένης ὡς 

“ἡ 

ο 
π'τυγχάνε:. 1Π ἐπιπλ ᾿ ἐπ αὐτῷ ὃ Δημήτριος 

ι ὅτι ἘΞΑ Ἵν πα οὐ δα μως καὶ αὐτὸς ὅτ’ 
Ε Κεῖος. Τν Δί- 
ϑαι:, οὗ Χῖος ς ἀλλὰ 
ϑ 
΄΄ 

᾿ 

εὶ 

δ 8 Ω οὃ 

“- ῳ 

ριον» " 
ὦ ὥς 

“Ει Ὁ “" 

Ω ἐς Ὑ -ἴ «) Ἢ ὄσμος δέ φησιν ὅτι δύνατα: χαὶ τῆς παροιμία 
Κεῖος, παρόσον ποιχίλος τις ὧν χαὶ ἀγχίστροφος, κα 
ρούς, πρὸς τὸ κρεῖττον μέρος ἂεὶ διδοὺς ἑαυτόν: Κῷο {3 πα ὑπς 
Ν 5. 5.80]. 540. ΟἿΙ τὸ πλῆρες μέντο: ἐγώ (Ξε Βο!. αξεη Διο ἢ ἴθ 
πὰ Ψ, πὶ ΑΜΤῚ ξερεη ἘΝ). 988 ταῦτα πάντα Βέκροπρ πείας δείγ- 
ματα. 986 ἀντὶ τοῦ χέχλασται ἢ ἀπώλετο. πρὸς τὰς χε εἰς Βῦρι- 
πίδου. Βὅπλογ 20θ. 988 μέχρ: καὶ τῶν εὐτελῶν ἐρωτῶσιν. 989 ξως 
ἄρτι μωροὶ ἦτε. . 9900 Μαπσασσθες: ᾿᾿Αρίσταρχός φησιν ὠνοόματ το- 
πεποιῆσϑαι. πῶς οὖν, Δημήτριός φησιν, εἴ μὴ σύνηϑες αὐτοῖς τὸ ὄνομα 
οὐ καὶ δρᾶμα ὅλον οὕτως ἐπιγέγραπται ἢ} ᾿δήαμμάκοοθοι: ὅ τινες Πλά- 
τωνος λέγουσιν (αι οἢ νοη Μείασθεπθβ αἴθβευ {{ε] ἀρει βοίετε ΚοΟΟΚΎΡΓΊ 
Ρ. 704). ---- ἀντὲ τοῦ μόϑρεπτοι. Δίδομος, ὅτ: Μαμμάχοϑος καὶ 
τ πῆς ἐπὶ ὡρίᾳ. ἐκοβὲρ ἔβληντο, χαϑάπερ χαὶ ὃ Βουταλί ίων καὶ ὁ 
Κόροιβος. --. ἡ λαίκο δὲ τὸν εὐηϑεη, παρὰ τὸ μέλι. ἢ καὶ γέγονέ 
τις οὕτω μωρός. 992 ἐστὶν δὲ αὔτη ἀρχὴ Μυρμιδόνων Αἰσχύλου 
τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ὑπόνοιαν (ἔτ. 131 Ν). 



ΤΟΟΟ 

τοὺς 

ΑΙΣ. 

ΕΥ̓͂Ρ. 
ΤΟΙΟ 

ΑἹΙΣ. 

ΙΟῚ5 

ΠΕΡ 

ἈΕΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [994 

μιόνον ὅπως 

ἁρπάσας 

ἐχτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν᾽ 
δεινὰ γὰρ χατηγόρηχεν. 

ἀλλ᾽ ὅπως, ὦ γεννάδα. 

μἢὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 
ἀλλὰ συστείλας, ἄκροισι 
χρώμενος τοῖς ἱστίοις, 

εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις. 
χαὶ φυλάξεις, 

ἡνίχ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον 
χαὶ χαϑεστηχὸς λάβης. 

ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ 
χαὶ χοσινήσας τραγικὸν λῆρον, ϑαρρῶν τὸν χρουνὸν ἀφίει. 
ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχία, χαΐί μοὺ τὰ σπλάγχν᾽ ἀγα- 

ναχτεῖ, 

ἵνα νὴ φάσχῃ δ᾽ 
ἀπορεῖν μι, 

χριναί μοι. τίνος οὔνεχα χρὴ ϑαυμάζειν ἄνδρα ποι- 

ἡτήν 

εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν" 

ῷν με ο. 

δεξιότητος χαὶ νουϑεσίας. ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν 

τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. ΑἹΣ. τοῦτ᾽ οὖν εἰ 
ἡ πεποίηχας, 

ἀλλ᾽ ἐχ χρηστῶν χαὶ γενναίων μοχϑηροτάτους ἀπέδειξας. 
φήσεις ἄξιος εἶναι; ΔΙΌ. τεϑνάναι: μὴ 

τοῦτον ἐρώτα. 
ἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον. 
χαὶ μὴ διαδρασιπολίτας, 

τί παϑεῖν 

σχέψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρ᾽ 

εἰ γενναίους χαὶ τετραπήχεις, 

""ηδ᾽ ἀγοραίους μνηδὲ κοβάλους. ὥσπερ νῦν, μηδὲ πανούρ- 

ἴους, 
σλλὰ πνέοντας δόρυ χαὶ λόγχας χαὶ λευχολόφους 

τρυφαλείας 

πήληχας χαὶ χνημῖδας χαὶ ϑυμοὺς ἑπταβοείους. 

δὴ χακόν" χρανοποιῶν αὖ μ᾽ 
ἐπιτρίφει. 

αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας : 

χαὶ 

χαὶ τουτὶ τὸ 



ΔΙΌ. Αἰσχύλε, λέξον, μ᾿ηδ᾽ αὐϑαδῶς σεμνυνόμενος χαλέπαινε. το:ο 

ΑΙΣ. δρᾶμα ποιήσας ἼΑρεως μεστόν. ΔΙΌ. ποῖον: ΑἹΣ. 
' τοὺς ἔπτ᾽ ἐπὶ Θήβας" 

ὃ ϑεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δάϊος εἶναι. 
ΔΙΌ. τουτὶ μέν σοι καχὸν εἴργασται Θηβαίους γὰρ πεποίηκας 

ἀνδρειοτέρους εἰς τὸν πόλεμον χαὶ τούτου γ᾽ εἵνεκα 

5 

ΑΙΣ. ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσχεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐτράπεσϑε. τοῦς 
εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιϑυμιεῖν ἐξεδίξ 

γικᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, χοσμιήσας ἔργον ἄριστον. 
ΔΙΌ. ἐχάρην γοῦν, ἡνίχ᾽ ἤχουσα περὶ Δαρείου τεϑνεῶτος, 

ὁ χορὸς δ᾽ εὐϑὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὲ συγχροῦ ἶ 

ΙΟ009 βελτίστους ΤΑΜ βελτίους Β΄ ΙΟΙΟ τ 
ϑηρούς αὶ μοχϑοηροτάτους Μ μοχϑ'ηροτέρους τ Ι019 τί οὐ ΗΕ 
σύ τι ΌῦΑΜ ἐδίδαξας ΒΑ ἔδειξας ΚΝ 1026 ἐὸ 

τ» 
Ξ ἔδαξα ἈΝΌΑΜ ἐξξεδί-- 

δαξα Βεπίεν οἴ. ΙΟ19 δάῃ. οἵ. Ι028} ἡνίχ᾽ ἤκουσα περὶ ΑΝΑΜΤ 
τῇ νίκῃ ἀκούσας παρὰ ΕΥΈΖβομα. ΖΑΒΙτγείομε νογβοῃίᾶσε. ἤχουσα σἴοξββε 
ΓᾺΓ ΕΠ ΒΥ ποηηοπῦ ΝΙΟΠῚ 46 τηοτίθ δι, βοπάριπ ἀθ Τλατῖο τηοτσζΐπο. 
ΕἸΕτο 65 ΟἽ. . 

ς 

σ 
δρόμου ἔλαϊαι Ὥσαν, χαϑ' ἃς ἐξεφέροντο οἱ ὑποπίπτοντες χατὰ τὸν δρό- 
μον. ϑέλει δὲ εἰπεῖν ἐκτὸς τοῦ προχειμένου ἢ ἐπεὶ εἶπεν ὃ Διόνυσος ,.τίς 
τῆς ἐλάας παρέτραγεν“ ( παρὰ τὸ παρέτραγε παίζων ὃ χορὸς τοῦτό φησι. 
999 ἄτροιοσ!: τοῖς ἐν ἄχρῳ δεχομένοις τὸ πνεῦμα, καὶ μιὴ κατὰ τὸ μέσον. -- 
χαλῶντες δὴ κατὰ σμιχρὸν ἄγουσι τὴν ναῦν εἰς τὸ πρόσω τοῦ πλοῦ. --. 

995 ὅτι ἐμφαίνει τι ὡρισμένον λέγειν καὶ μάλιστα, ὡς ἐπ᾽ ἄκρου ἵππο- 
ς 

ἐπάξεις τὸν λόγον κατ᾽ αὐτοῦ. ΙΟ004 ἔτι ὃ χορός. αὐξήσας καὶ 
μεγάλα οὖν εἰπών. ΙΟΟ5 ὅτι ἀλλήλους διαβάλλουσι κωμικοὶ χαὶ ς 

πεν. ἤδη γὰρ ἀπέϑανον. ἘδΠΊΕΙ 42 Εἴ. 
εταφορᾶς ς ἀσπίδος τοῦ Αἴαντος. 
ενος ἀφανιεῖ με τῷ πατάγῳ τῶν ὄνο- 
ρον (472) δεδιδαγμένοι εἰσίν. εἶτα οἱ 
ὃ ὕστερον πρότερον εἶπε. πλὴν οὐδὲν 

τῷ ποιητῇ ἐγχλητέον (οὐδὲν γὰρ ἔστιν ἀχριβῶσα: τὸ τοιοῦτον) οὐδὲ τοῖς 

0)»: 
ΝΣ 
ω ΠΝ τ- τ ὯΝ ῷῶ. “Ἱ 

“͵᾽ὦῷὦ 

ἀπελέγχουσιν αὐτόν. [024 δῆλον ὡς οὐ φίλων ὄντων τοῖς ᾿Αϑεηναίοις 
τῶν Θηβαίων, ἀλλὰ διαφερομένων. Ι026 τὸ εἰτα χαὶ τὸ μετὰ τοῦτο 
οὗ ϑέλουσιν ἀχούειν πρὸς τὰς διδασχαλίας, ἀλλ᾽ ἐν ἴσῳ τῷ ,«χαὶ τοῦτο 
ἐδίδαξα χαὶ τὸ ἕτερον“ (ατι5 σΠτοποϊορίβομθπ θεάθηκεπ. οἵ. βοῖοὶ. 1ο 21). 

τινός χορὸς δὲ Περσῶν γερόντων διαλεγόμενος πρὸς αὐτῇ" χορὸς ρ Ἰξρόντων διαλεγόμενος πρὸς αὐτὴν, 
λος ἀπαγγέλλων τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν καὶ τὴν Ξέρξου φυγήν 
Χαῖρις (ϑ βθπ] 11, 166 ἔ, 5.βοὶ. Αν. 877, 5Ξ.8ο]. Ψεβρ. 672) δὲ φησι 
τὸ Δαρείου ἂντὲ τοῦ Ξέρξου. σύνηϑες γὰρ τοῖς ποιηταῖς ἐπὶ τῶν υἱῶν 

ΒὔΞςς, Πῖ6 Ετὄβομε ἀθες Ατ᾽ςίορβαπες. ξ 
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ταῦτα Ἰὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσχεῖν. σχέφαι γὰρ ἀπ᾽ 

ἀρχῆς. 
ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. 
᾿Ορφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ὃ’ ἡμῖν χατέδειξε φόνων τ᾽ 

ἀπέχεσϑαι, 

Μουσαῖος δ᾽ ἐξακχέσεις τε νόσων χαὶ χρησμούς, Ἣσίο- 

δος δὲ 

Ἰῆς ἐργασίας. χαρπῶν ὥρας, ἀρότους - ὁ δὲ! ϑεῖος 

“Ὅμηρος 
ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ χλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ ὅτι χρήστ᾽ 

ἐδίδαξε. 

τάξεις, ἀρετάς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν; ΔΙΌ. χαὶ μὴν οὐ 

Πανταχλέα γε 

ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σχαιότατον: πρώην γοῦν. ἡνίχ᾽ 

ἔπεμπεν. 
᾿ ΄ - ΄ " ΄ 27 ΕῚ 

τὸ χράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλ 

ἐπιδήσειν. 

ολλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαϑούς, ὧν ἣν καὶ Λάμαχος 
Ω͂ 

ρῶς" 
ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν, 
Πατρόχλων. Τεύκρων ϑυμολξόντων, ἵν᾿ ἐπαίροιμ, ἄνδρα 

πολίτην 

ἀντεχτείνειν αὑτὸν τούτοις. ὁπόταν σάλπιγγος ἀκούσῃ. 
ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί᾽’ οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σϑε- 

γεβοίας, 

οὐδ᾽ οἷδ᾽ οὐδεὶς ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα γυναῖχα. 

μὰ ΔΙ οὐ γὰρ ἐπῆν τῆς ᾿Αφροδίτης οὐδέν σοι. ΑΙΣ. 

μηδέ γ᾽ ἐπείη. 

ἐπὶ σοί τοι χαὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ᾿πι- 

χαϑῆτο. 

ὥστε γε καὐτόν σε χατ᾽ οὖν ἔβαλεν. ΔΙΟ. νὴ τὸν Δία 
τοῦτό γέ τοι δή. 

ἃ Ἰὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλή- 

τῆς: 
βλάπτουσ᾽. ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν, τὴν πόλιν ἁμαὶ 

Σϑενέβοιαι: 
Ὁ Ὡ - « {ζοὺ το 
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ΑΙΣ. ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισαςτοξο 

χώνεια πιεῖν, αἰσχυνϑείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας. 

1045 οὐδὲ γὰρ ἦν αὶ οὐδὲ γἸὰρ ἐπῆν ΝΜ οὗ γὰρ ἐπῆν Α 1046 
᾿πικαϑοῖτο οοἀά. οοτεχῖὶς Ἡ ΘΠΏΠΔΠΠ 

τοῖς τῶν πατέρων ΠῈΣ σι χρῆσϑαι. πρὸς ὅν ἐστιν εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷ 
. δράματι (297) λέγεται Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε χαὶ βλέπει φάος. Ἣρό- 
δικος δέ φησι (ϑιβεπηῖ] 11 24 ἢ, ἀεΥ Κυαδίείεεγ ἴπ βείπθῃ νἱεὶ θὲε- 
παίζίεη τπα ΖΙΠΕτΐθῃ Κωμῳδούμενο!), διττοῦ Ἰξγονέναι τοῦ ϑανάτου καὶ 
τὴν τραγῳδίαν ταύτην περιέχειν τὴν ἐν Πλαταιαῖς μάχην. (Εὔτ ἀΐε νετ- 
ἀεγθίεῃ εἰβίθῃ ψοτίε ᾿ἰθδί πιδῃ βεϊΐ ΠΟῦταα διττὰς Ἰενομένας τὰς χαϑέσεις 

καὶ εἰς. ΑΡΘΙ ἀδ45 ταύτην Ζεϊρί, ἀδ55 εἰπθ Ὀθϑιτητηΐοσα Δησα 6 σόσδι5- 
ΘΈΡΔΗΡΕΠ ἰβί, ἴἢΏ ἋΕἴ νὸπ ἀεπὶ ϑάνατος ἀ65 Ῥατεῖοβ σεβρτόοῆθη ψυχάς, 
ἀ455 αἷἰδο εἰπε σγόββεε ρδύί16 ὨΙΟΥ͂ ΔΌΞΡ ΙΔ] 6 ῃ 151.) δοκοῦσι: δὲ οὗτοι οἵ 
Πέρσαι ὑπὸ τοῦ Αἰσχύλου δεδιδάχϑαι ἐν Συραχούσαις σπουδάσαντος 
Ἱέρωνος, ὥς φησιν ᾿Ερατοσϑένης ἐν γ΄ περὶ κωμῳδιῶν. (516 Κατηδη 4150 
ΓΣ εἰπε νεγβροίζαμρ ἀυσοῃ ἀ6π αἰζίβομεη ΚοιηΚΕΥ ἀρεσυμδαιρί πίομὶ ἴπ Ἀε- 
ἰγδομῖ. Ἐγδίοβίμεπεβ ὈθπΠοβίείε σοῃ Εἰ ΠΕῚΓ Ζυγεϊΐεη δυΐτιησ ἴῃ 51ΖΙΠ6Π, 
Ἡετοάϊκιυβ Ἰδβϑίε αἴθ βου ετσκεῖς ἀσσοῃ ἀδ5 Διο ἴῃ τηοάεγπεη Κοπίτο- 
ΨΕΙΒΕΏ ΠΟΘΙ σεβοῃϑίΖία Δ5Υ}1}ΠῚ ἱστιοσδητίαα νευβο εθ ποὺ ΔΌβσαθθη. ΤΕΥ 
ψΕΙῖ. ΠΒΕΓΕ5. βοῃο]οπ5 ψ]αοτηερσί (ἢ Ἠετοάϊκοβ. 16 εἰηζΖῖσα ἰἢτη Ὀε- 
Καππίε ϑβοῃβίίσε δυΐπιησ Κῦππθ πίομβί ἴῃ Ὀείγαομέ Κομηπμηθη. ΖΓ 
5806 ὙΡ]. Θοβοεπεπηαπη, Ἠετοάϊςεα, ἈΠεῖη. Μυβ. ΧΙ (1887) 467. 
ν8Π [(ΘΘΌ ΕΠ, Μπειηοβυπα ΧΥΙΠ) (1890) 70.) Δίδομος ὅτι οὗ περι- 
ἐχουσιν Πρ τοὺ Δαρείου οἱ Πέρσαι τὸ δρᾶμα. διὸ τινὲς διττὰς χαϑέσει:ς 
τουτέστι διδασχαλίας τῶν Περσῶν φασι, χαὶ τὴν. μίαν μὴ φέρεσϑαι. 

“- 

τινὲς δὲ γράφουσι ,.τοῦ Ξέρξου“ τοῦ Δαρείου. οἱ δὲ ὅτι τοῖς κυρίοις 
ἀντὶ τῶν πατρωνυμιχῶν χέχρηνται καὶ ὅτι ὃ Ξέρξης, οἱ δὲ ὅτι εἴδωλον 
Δαρείου φϑέγγεται, ἐκείνου τεϑγηχότος δηλονότι. Ι032 ὅτι πολλὴ 
δόξα κατεῖχε περὶ Ὄρφέως, ὡς τελετὰς συντετάχοι. 1033 τὸν Μου- 
σαῖον παῖδα Σελήνης χαὶ Εὐμόλπου Φιλόχορός «φησι. οὗτος δὲ περὶ 
λύσεις καὶ τελετὰς χαὶ καϑαρμ. οὺς συνέϑ'ηχεν, ὃ δὲ Σοφοχλῆ)ς χρησμολότον 
αὐτόν φησι. 1036 διαβάλ πε τὸν Παντανλέα ὡς ἀμαϑὴ ἐν τῷ ΣΕ Σ- 
σϑαι. μέμνηται δὲ τούτου χαὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ Ττένει »Πανταχλέης Ἶ 

Ἂ᾿ 

σχαιός" ({τ. 296). 1037 ἐπόμπευεν. το 38 δέον ἐπιὸ Ἰσαντα τὸν ἜΡΕΟΥ 
τότε τὸ χράνος περιϑέσϑαι. χαὶ Ὅμηρος ὲ φαίνει τοῦτο (Τ᾽ 336): χρατὲὶ ὃ 
ἐπ᾿ ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυχτον ἔϑιηχεν ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος χαϑύπερϑεν 
ἔνευεν. 1039 ὃ Λάμαχος οὗτος ἄριστος ἦν τὰ πο λεμεχά. ἦν δὲ 
ἐπὶ τῶν χρόνων Αἰσχύλου χαὶ ᾿Αριστοφάνους στρα τηγὸς ᾿Αϑεηναίων. 
μέμνηται ὃξ τούτου χαὶ ἐν τοῖς ᾿Αχαρνεῦσιν. Ι040 ὅϑεν: ἤγουν ἐχ 
τοῦ “Ὅμηρου. Ι0Ο42 ἀντεχτείνειν: ἀνταποδιδόναι. ἐξισοῦν, ὁμοιοῦν. 
1043 ἃ διὰ τὸν Ἱππόλυτον δρᾶμα Εὐριπίδου. Ὀ Σϑενέβοιά ἐστιν ἣν 
Ὅμηρος ἴΆντειαν λέγει, ἥτις ἡράσϑεη τοῦ Βελλεροφόντου, οὗ μὴ ὁπ- 
ΘῈ πΟῦντας χατεψεύσατο πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα Προῖτον ὡς βιαζομένη. καὶ 
ὃς ἔπεμψε τοῦτον εἰς τὸν πενϑερὸν αὐτοῦ ἀναιρεϑ’ησόμε νον, ἐλϑόντος 
οὖν ἐχεῖσς Βελλεροφόντου καὶ χαϑαροῦ φανέντος μὴ φέρουσα τὴν αἰοσ- 
χύνην ἢ Σϑενέβοια “χωνεΐῳ ἐχρήσατο. 1047 ἵνα διαβάλ Ἢ τὴν γοναῖχα 
τοῦ , Ἐυριπίδου. τὸ δὲ ,,.ἃ γὰρ εἰς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις“ διπλῶς νοητέον: 
ἢ ὅτι τὰς τῶν ἄλλων μοιχεύων (Ὁ) γυναῖχας χαὶ αὐτὸς δῷ ̓ ἑτέρων. τουτὶ 
πέπονθας. ἢ ἃ ἐποίεις περὶ τὰς ἑτέρας, λέγω δὴ Φαίδραν καὶ Σϑενέ- 
βοιαν, μοιχευομένας αὐτὰς λέγων, τούτοις ἐπλή Ῥης. ἂντὶ τοῦ : καὶ αὐτὸς 
τὴν γυναῖχα μεμοίχευσαι. 

5" 
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οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας 

ξυνέϑηχα ; 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὄντ᾽ - ἀλλ᾽ ἀποχρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν 

τόν γΞ ποιητήν, 

χαὶ ψνὴ παράγειν ξινηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν γὰρ παιδα- 

ρίοισιν 
" ΓΙ σ ΄ - ξ - ᾿ Υ ἔστι διδάσχαλος ὅστις φράζει, τοῖς ἡβῶσιν δὲ ποιηταί. 
πάνυ δὴ δεῖ στὰ λέγειν ἡμᾶς. ΕΥ̓͂Ρ. ἣν οὖν σὺ ' χρηστα. “ΔΕῚ 15 .6- εὐ] 

λέγῃς Λυοχαβηττοὺς 

καὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ χρηστὰ 
διδάσχειν, 

ὃν χρὴν φράζειν ἀνϑρωπείως; ΑΙΣ. ἀλλ᾽ ὦ χαχόδαι-- 
μον, ἀνάγκη 

μεγάλων γνωμῶν χαὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα. 

πότερον ὃ 

τίχτειν. 

χἄλλως εἰχὸς τοὺς ἡμιϑέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆ- 
σϑαι" 

χαὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνο- 
τέροισιν. 

ἁμοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ. ΕΥ̓͂Ρ. τί 

δράσας: 

πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάχι᾽ ἀμπισχών, ἵν᾽ 
ἐλξινοὶ 

τοῖς ἀνϑρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. ΕΥ̓͂Ρ. τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψα 

τί δράσας: 

οὔκουν ἐϑέλει γΞ τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα, 
ἀλλὰ ῥακίοις περιειλάμενος χλάει καὶ φησὶ πένεσϑαι. 
γὴ τὴν Δήμητρα, χιτῶνά, γ᾽ ἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερϑε᾽" 
κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ; παρὰ τοὺς ἰχϑῦς ἀνέχυψφεν. 
εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμολίαν ἐδίδαξας, 

ἣ ᾿ξεχένωσεν τάς τε παλαίστρας χαὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψε 

τῶν μειρακίων στωμηλλομένων, χαὶ τοὺς παράλους 

ἀνέπεισεν 
ἀνταγορΞεύειν τοῖς ἄρχουσιν. χαίτοι τότε γ᾽, ἡνίκ᾽ ἐγὼ ᾽ζων, 
οὐχ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽ ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαῖ 

εἰπεῖν. 
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᾿ εἰς τὸ στόμα τῷ 

' ϑαλάμαχι, 

χαὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσσιτον, χαχβὰς τινὰ λωποδυτῆσαι "το75 
γῦν δ᾽ ἀντιλέγει κοὐχέτ᾽ ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καὐῦϑις 

ξχεῖσε. 

ΔΙΌ. νὴ τὸν ᾿Απόλλω, χαὶ προσπαρδεῖν 1 

ΑΙΣ. ποίων δὲ χαχῶν οὐχ αἴτιός ἐστ᾽: 

οὐ προαγωγοὺς χατέδειξ᾽ οὗτος. 
χαὶ τιχτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, τοϑο 
χαὶ μιγνομένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, 
χαὶ φασχούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν: 

χἄτ᾽ ἐχ τούτων ἣ πόλις ἡμῶν 
ὑπογραμμιατέων ἀνεμεστώϑη, 

Ι052 τοῦτον 1) τοιοῦτον ἈΝΑΜ 1058 χρῆν ΕΠίΖεομε χρὴ οοἀά. 

ΙΟ057 οἷον ῥήματα ὄρεσι παραπλήσια. (Ὀ]ε56 ἀιο ἢ! νορ ἀδεπ τηοάξγπεῃ 
δοσορί σία ἱπίογργείδίίομ Ζατοσθυνίεβεη νορ ΒΕ ὕτηεσ, ἈΠεῖη. Μυβ. 1, ΧΊΤ 
(1908) 348.0Ὀ. Ἐπ Βαπάεσὶξ οἰ, ψῖθ δος 928, τπὶ ἀϊε διάνοια, ὑτὴ ἀϊε 
ψοΠΠῈ 06 ἀε5 Αἰβοῦυ]ος ΓΥ στοββδζίρσισε, αἀἷε πίβάξεσε στϑα δέ νϑυ!αββο πα 
Θεορυδρβομα οι] ἀθσαησεη. Το ῖθβα ἱπίεγργείδοη {πες ΟὮ] (65 τἱοβέϊσε, 
ΜΓ Ζεῖσί (1059) ἀϊε τεοβιξεγρσιησ 465 Α., ἀδϑ5 ευὺ ἀἴεβε ἀἴησε δ᾽ θγάϊπσε 
415 οΟΥρδῃῖίβοῆα , 5 Π|5Ό ΒΟ 6 ὈΕΙσΑθΘη 5οἰπεΥ ἀ6ΠῚ σσόββαὲπ Ζυσανδπαΐεῃ 
διάνοια ἴαϑει. Ἐ,. εὐππατί ἂπ αἴθ πλάνη ἀεγ Το ἱπὶ Ῥτιοπιδίμειιβ, αἷξ ετ- 
ΖΒ ΒΙαπσ ἀεγ ΚΕ γιτηθβίτα νὸπ ἀετ Εεπεγροβί τ. 84) [0648 διὰ Οἰνέα καὶ 
Τήλεφον καὶ τοὺς ἄλλους. ΙΟ67 οἷον ἐνδεδυμένος ἔνδοϑεν ἐρίων χιτῶνα. 
Ι068 ἀντὶ τοῦ παρὰ τὰ ἰχϑυοπώλια. τὸ δὲ τοιοῦτον ᾿Αττικόν. ἘΣ 
(τ. 304) περιῆλθον εἰς τὰ σχόροδα καὶ τὰ κρόμμυα. ἀναφαίνεται: περὶ 
τὰ ἰχϑυοπώλια ἀγοράζων, τρυφῶν εὑρίσχεται. ΙΟἿΙ παράλους: τοὺς 
χωπηλάτας. Πάραλος τὰρ χαὶ Σαλαμινία τριήρεις εἰρηναρχικαί. κοινῶς 
δὲ παράλους τοὺς ἐχ τῶν τριήρων ναύτας (ἰπ ἄετ νεγνεπάμπηρ ἀΐθβου 
ΑΥβ ΟΡ δ πΐβομαπ 5.611). οὐ Ἰὰρ ἴδιόν τι λέγοι ἂν περὶ τῆς παράλου 
τριήρους νεώς. ἄτιμοι δὲ οὗτοι ἧσαν (Ὁ). ᾿ς Ἰεϊζίεπ 4 ψοτίθ νὸπ 
ΒδΙηθγ (182) δα εἶπε οὐβοῦπε διβίθριιησ ἀεβ τὰς πυγὰς ἐνέτριψεν Ἀε- 
Ζορβη. ΙΟ73 ἐπίφϑεγμα ναυτιχὸν παρασχευαστικχὸν τῆς χωπηλασίας. 
Ι074 τῷ ϑαλάμακι: τῷ κωπηλατοῦντι ἐν τῷ χάτω μέρει τῇς τριἤρους. 
οἱ ϑαλάμαχες ὀλίγον ἐλάμβανον μισϑὸν διὰ τὸ κολοβαῖς χρῆσϑαι κώπαις 
παρὰ τὰς ἄλλας τάξεις τῶν ἐρετῶν ὅτι μᾶλλον εἰσὶν ἐγγὺς τοῦ ὅδατος. 
ἦσαν δὲ τρεῖς τάξεις τῶν ἐρετῶν, καὶ ἢ μὲν κάτω ϑαλαμῖται, ἢ δὲ μέση 
ξυγῖται, ἢ δὲ ἄνω ϑρανῖται. 1080 ἔγραψε τὰρ τὴν Αὔγην ὠδίνουσαν 
ἐν ἱερῷ Ἡἑ ὠ ΊΟΒΙ ὡς «αἱ τοῦ Αἰόλου ϑυγατέρες. [1082 ἐστὶ μὲν παρὰ 
τὰ ἐκ Φρίξου Εὐριπίδου τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἔστι κατϑανεῖν τὸ 
κατϑανεῖν δὲ ζῆν (ἔτ. 833 υπὰ 638) ἀλλ᾽ ὃ λέγων ἐστὶ Φρίξος. οὗτος δὲ 
ὡς παρὰ Ἰτυναιχὸς εἰρημένον αὐτὸ λέγει (ἀϊε δηρεῖ. νεῖβα δὰ8 ἀ6ΠῚ 
Ῥοϊγίἀυ5). ἰδεῖν οὖν χρὴ μήποτε τὸν αὐτὸν νοῦν παρ᾽ Εὐριπίδῃ Ἰονὴ 
λέγῃ καὶ μήποτε τὸ ὑπὸ τῆς τροφοῦ ἐν Ἱππολύτῳ λεγόμενον (192) ἀλλ 
ὅτι τούτου φίλτερον ἄλλο σχότος ἀμπίσχον χρύπτει νεφέλαις καὶ τὰ ἑξῆς. 
1084 τῶν τραμματεύειν βουλομένων χαὶ μὴ στρατεύεσϑαι ἢ καὶ ἐπὶ 
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χαὶ βωμολόχων δημοπιϑήχων. 

ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί" 
λαμπάδα «δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 
ὅπ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. 
μὰ Δί᾽ οὐ δῆϑ'᾽, ὥστ᾽ ἐπαφαυάνϑην 
Παναϑηγναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ 
βραδὺς ἄνθρωπός τις ἔϑει χύψας 

λευχός, πίων, ὑπολειπόμενος, 

χαὶ δεινὰ ποιῶν- κἂϑ' οἱ Κεραμῆς 
ἐν ταῖσι πύλαις παίουσ᾽ αὐτοῦ 

γαστέρα, πλευράς. λαγόνας. πυγήν᾽ 

ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις 

ὑποπερδόμιενος 

φυσῶν τὴν λαμπάδ᾽ ἔφευγε. 
μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖχος, 

ἁδρὸς ὃ πόλεμος ἔρχεται. 
χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν. 

ὅταν ὃ μὲν τείνῃ βιαίως. 
ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται 

χαπερείδεσϑαι τορῶς 
ἀλλὰ μὴ ᾽ν ταὐτῷ χαϑῆσθϑον" 
εἰσβολαὶ γάρ εἰσι πολλαὶ 
χἄτεραι σοφισμάτων. 
ὅ τι περ οὖν ἔχετον 
λέγετον, ἔπιτον, ἀνὰ 

τό. τε παλαιὰ χαὶ τὰ χαινά, 

χαποχινδυνξύξτον λετ- 

τόν τι καὶ σοφὸν λέγειν. 

εἰ δὲ τοῦτο χαταφοβεῖσϑον. 

υἡ τις ἀμαϑία προσῇ 
τοῖς ϑεωμένοισιν. ὡς τὰ 
λεπτὰ μιὴ γνῶναι λεγόντοιν. 

υνηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦ " ὡς 
οὐχ ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ἐστρατευμένοι γάρ εἰσι, 
βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕκαστος 

[1185 
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μανϑάνει τὰ δεξιά" 
αἱ φύσεις τ᾽ ἄλλως χράτισται, 
γῦν δὲ χαὶ παρηχόνηνται 
υνηδὲν οὖν δείσητον, ἀλλὰ 

πάντ᾽ ἐπέξιτον, ϑεατῶν γ᾽ 

οὕνεχ᾽, ὡς ὄντων σοφῶν. 
ΕΥ̓͂. χαὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς προλόγους σοὺ τρέφομαι, 

ὅπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 
πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 
ἀσαφὴς γὰρ ἣν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 

ΔΙΌ. καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς:; ΕΥ͂Ρ. πολλοὺς πάνυ. 

πρῶτον δέ μοι τὸν ἐξ ᾿Ορεστείας λέγε. 
ΔΙΟ. ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽, Αἰσχύλε. 
ΑΙΣ. Ἕρμῆ χϑόνις, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη. 

σωτὴρ Ἰξνοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

3 Ι089 ὥστ᾽ ἐπ᾿ ἀφαυάνϑεην Ἐ 5υ14α5. ὥστ᾽ ἀπαφαυάνϑην ΑΜ ὥστ 
ἀπεφανάνϑην ΙΙ06 ἀναδέρετον οοἀά. ἀνὰ δ᾽ ἔρεσϑον Βεῖρκ 

καχοπραγμοσύνῃ τοὺς Ἰραμματεῖς διαβάλλει. ,,ὔὄλεϑρος γραμματεύς" 
συκοφαντῶν (ΤΠ επηοπίμαπμαβ σεσεη ΑἸβομῖπεβ ΧΝΠΙ 127). ΙΟϑδὺ τῶν 
τὸν δμον χολαχευόντων χαὶ πειϑόντων. ΙΟ087 ἔδει γὰρ λαμπαδουχεῖν 
ἐν Ἣφαιστείοις χαὶ Παναϑ'’ηναίοις. Ι080 ἐξηράνϑην. ΙΟΟ20Ὀ ὀπίσω 
ὥν. 4: ἐν ἑνὶ λευχοπίων, ἀντὲ τοῦ λιπαρός. ΙΟ093 ἐχεῖ γὰρ ὃ ἀγὼν 
ἐγίνετο. καὶ ἐν Πλούτῳ πρώτῳ (ἔτ. 442) τῶν λαμπαδηφόρων τε πλεῖστον 
αἰτίαν τοῖς ὁστάτοις πλατειῶν. τοῦτο δέ φησιν Εὐφρόνιος, ὅτι ἀπὸ τοῦ 
ἐν. τῷ Κεραμειχῷ ἀγῶνος τῆς λαμπάδος, καὶ τοὺς δστάτους τρέχοντας 
ἀπὸ (9) τῶν ἀγοραΐων τύπτεσϑαι πλατείαις (ὁπὸ τῶν νεανίσχων) χερσί. καὶ 
λέγονται αἷ τοιαῦται Κεραμεικαὶ πληγαί. Ι100 διαχρίνειν. ΙΙΟἿ τείνῃ: 
φιλονεικσῃ (σοπίοπαϊ τ"). ΙΙ02 τορῶς: σαφῶς, ἀχριβῶς. 1103 ἀντὶ 
τοῦ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ χαὶ λόγῳ χαὶ τρόπῳ τὰς ἀντιλογίας ποιεῖσϑα: 
1104 εἰσβολαΐί: ἀφορμαί, ἀρχαὶ φιλονεικίας, εἴσοδοι. Ι108 κινδυνεύ- 
οντες λέγετε, τουτέστι τολμῶντες (τ5ΚΙ Ἔτι). Ι114 ἐν εἰρωνείᾳ ,.δεξιά“. --- 
δεξιοὺς νομίζουσ: τοὺς στρατευομένους καὶ ἐπαίνου ἀξίους (ἢ), τοὺς δὲ 
διαδιδράσχοντας τὰς στρατείας φιλοδίχους εἶνα!: καὶ συχοφάντας (ὃ). ἢ 
τὸ ἐναντίον (!) ἵνα ἢ (πάντες οἱ ἀμαϑεῖς ἔξω ἐστρατευμένοι εἰσίν (9). 
Βδηηεγ 175. Ι1ΠῸ6 παρηχόνηνται: παρωξυμμένοι εἰσὶ οἱ ϑεαταί. ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν ξιφῶν, ἅπερ ἀκονῶσιν εἰς μάχην ἐρχόμενοι οἱ ἄνϑρωποι. 
οἰχβιοῦται δὲ ἐνταῦϑα ὃ ᾿Αρίστοφάνης τοὺς ϑεατάς.ς ΙΙ21 τοῦ δεξιοῦ: 
ἐν εἰρωνείᾳ. 1122 ὐνλμρόνη γράφεται χαὶ μάτων. 1124 τετρα- 

- λογίαν φέρουσι τὴν ᾿Ορέστειαν αἱ διδασκαλίαι, ᾿Αγαμέμνονα, Χοηφόρους, 
Εὐμενίδας, Πρωτέα σατυρικόν. ᾿Αρίσταρχος καὶ ᾿Απολλώνιος τριλογίαν 
λέγουσι, χωρὶς τῶν σατυριχῶν. ΙΣ26 τὸ πατρῷα χεχίνηχς τὴν 
ἀμφιβολίαν. ἤτοι Ἰὰρ ..τοῦ ἐμοῦ πατρὸς“ ᾿Ορέστης φησὶν ἢ τὰ κατ᾽ 
“Αἰδοῦ λέγει πατρῷα χράτη τοῦ Ἕρμοῦ, χκαϑ᾽ ὃ καὶ χϑόνιος ὃ Ἕρμῆς. 

ΠΠῚ5 
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(η- ἥχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε χαὶ κατέρχομαι. 

τούτων ἔχεις φέγειν τι; ΕΥ̓͂Ρ. πλεῖν ἡ δώδεχα. 

πο [Σ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 
ΕΥ̓͂Ρ. ἔχει δ᾽ ἕχαστον εἴχοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 

ΔΙΌ. Αἰσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾶν" εἰ δὲ μιή, 
πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. 

ΑΙΣ. ἐγὼ σιωπῶ τῷ τὸς ΔΙΟ. ἐὰν πον Υ̓ ἐμοί. 

τ35 Ὁ }[Ρ, εὐϑὺς γὰρ ἡμό ρτηχεν οὐράνιον ὅσον. 
ΑΙΣ. ὁρᾶς ὅτ' ληρεῖς; ΔΙΌ. ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι μέλει. 

ΑΙΣ. πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν; ΕΥ̓͂Ρ. αὖϑις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 
ΑΙΣ. Ἕρμῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη. 
ΕΥ̓͂Ρ. οὔχουν ᾿Ορέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 

ττη0 τῷ τοῦ πατρὸς τεϑνεῶτος:; ΑἸΣ. οὐχ ἄλλως λέγω. 
ΕΥ̓͂Ρ. πότερ᾽ οὖν τὸν Ἕρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 

αὐτοῦ βιαίως ἐκ γυναικείας γερὸς 
δόλοις λαϑραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη: 

ΑΙΣ. οὐ δῆτ᾽ ἐχεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 

τις 5 Ἔρμῆν χϑόνιον προσεῖπε, χαδήλου λέγων 
ὅτιὴ πατρῷον τοῦτο κέχτηται γέρας. 

ΕΥ̓͂Ρ. ἔτι μεῖζον ἐξήμιαρτες ἢ ᾿γὼ ᾿βουλόμτην 
εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας. 

ΔΙΟ. οὕτως ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. 
πιο ἵΣ. Διόνυσε, 1 ΣΥῸΣ οἶνον οὖχ ἀνϑοσμίαν. 

ΔΙΌ. λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 
ΑΙΣ. σωτὴρ Ἰξνοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

ἥχω γὰρ εἰς γῆν τήνδε χαὶ κατέρχομαι. 
ΠΕΡ. δὲς ταυτὸν ἡμῖν δ᾿ δῇ ὃ 6 σοφὸς Αἰσχύλος. 

τ155Δ]0. πῶς δίς: ΕὟΡ. σχόπε: τὸ ῥῆμ᾽ “ ἐγὼ δέ σοι φράσω. 
Ἷν; τς ταὶ ἃ μεν ον" 

Ὰρ ἐτῶν σὺ μάχτραν, 

ΔΙΌ. νὴ τὸν ἮΝ ἘΔΩ͂ ᾿ εἴ τις εἴποι Ὑ πον 

ἰ δὲ βούλει, χάρδοπον. 
τε ΕΣ σ΄ ΄ Ξξβ, " » - Π λ 4 νε Σ. οὗ δῆτα τοῦτό γ᾽, ὦ χατεστωμυλμένε 

ἄνϑρωπε, ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 
ΕΥ̓͂Ρ. πῶς δή; δίδαξον γάρ με καϑ' ὅ τι δὴ λέγεις. 

ΑΙΣ. ἐλϑεῖν μὲν εἰς γῆν ἔσϑ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας᾽ 
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χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν" 
φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥχει τε χαὶ κατέρχεται. τιός 

ΔΙΌ. εὖ νὴ τὸν ᾿Απόλλω. τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη ; 
ΕΥ̓͂Ρ. οὔ φημὶ τὸν ᾿θρέστην χατελϑεῖν οἴχαδε" 

λάϑρα Ἰὰρ ἦλϑεν, οὐ πιϑὼν τοὺς χυρίους. 

ΔΙΌ. εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν ὅ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανθάνω. 
ΕΥ̓͂Ρ. πέραινε τοίνυν ἕτερον. ΔΙΌ. ἴϑι πέραινε σύ, 1170 

Αἰσχόλ᾽, ἀνύσας σὺ δ᾽ εἰς τὸ χαχὸν ἀπόβλεπε. 

ΑΙΣ. τύμβου δ᾽ ἐπ’ ὄχϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 
χλύειν, ἀχοῦσαι. ΕΥ̓͂Ρ. τοῦϑ᾽ ἕτερον αὐϑις λέγει. 

χλύειν, ἀχοῦσαι, ταὐτὸν ὃν σαφέστατα. 

ΔΙΌ. τεϑνηχόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μοχϑηρὲ σύ, τι75 
οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξιχνούμεϑα. 

1130 πάντα ταῦτα ΑΜ ταῦτα πάντα αὶ 1144 ἐχεῖνος Β'ὶ 1147 
μεῖζον ΑΜ μᾶλλον Ἐσύ 1157 Ὥχω εἀά. 

1120 τρία: ἔξωϑεν προσληπτέον τὸ ἔπη ἢ ἰαμβεῖα. ΙΙ χρεωστῶν 
- π ςν ΄ ἱ - ΄ ἱ " δ -- “ ἔξ 

αὐτῷ χαὶ ἑτέραν μέμψιν πρὸς τῇ προτέρᾳ ἢ τιμωρηϑῆνα: (γότα!ςἢ : ἀὰ 
Ὀ]ΕΙθΕ 1ῃπῈ νγεϊζεσα νεῦβα βομυ]αϊσ, Καππβί ἴἤτη πίσμΐ ἀτγδπῖσεθεπ). 1136 
δρᾷς ὅτι ληρεῖς: ὃ Αἰσχύλος φησὶ πρὸς τὸν Διόνυσον, ὡς ἀπατώμενον ὑπὸ 
Εδριπίδου. διὸ ἐπιφέρει Εὐριπίδης: οὗ μέλε: μο: δβριζομένῳ, ἀλλὰ κατα- 
φρονῶ σοὺ. οὗ φροντίζω, φησί, κἂν λέγῃς ὅτι ,,ἥμαρτες““ (50 Κι, ἥμαρτεν δ). 
1144 πρὸς τὴν ἐκδοχὴν τοῦ Ἐριουνίου, ὅτι οὐχ δρϑῶς. ᾿Αρίσταρχος δέ 
σι τῶν ἐξ γήσεων τοῦ στίχου τὴν προτέραν χατὰ τὸν ποιητὴν εἶναι, 

ἪΝ ὃ Ἐῤριπίδης ξΕφη. τᾶ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς χράτη ἐποπτεύων, ὃς χρατη- 

ς 
ρ ἱ 
: 

ρ βίετη 
ϑεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Αἴγισϑον ἀπώλετο. 1146 τὸ ἐποπτεύειν τὰ ὅπο- 
χϑόνια. τὸ εἶναι χϑόνιον ὡς νῦν ὃ πατήρ (!) 1140 οἷον τυμβωρύχου 
πατρός. τὰ ὑπὸ γὴν οἱ χλέπται ζητοῦσι. τοῦτο ὁ Διόνυσος λέγε: ὅπο- 
τεμνόμενος τὸν Εὐριπίδου λόγον, διὰ τὸ ὑπερσπεύδειν, ὡς καὶ ᾿Αρίσταρ- 
χός φησιν. οὕτω τὰρ εἰκότως ὃ Αἰσχύλος ἐπήγαγεν: Διόνοσε, πίνεις 
οἶνον οὐκ ἀνθϑοσμίαν. 150 χραϊπαλᾷς ἱχανῶς καὶ ληρεῖς, σχλ᾿ηρὸν 
οἶνον πιών, ἀλλ᾽ οὐχ ἡδὺν οὐδὲ ἁπαλόν. οἷον μεϑύεις, ἕνα μὴ ἐρώτησιν 
λέγῃ ἀλλ᾽ ἐν ἀποφάνσει. ἀνθοσμίας δὲ ὃ εὐώδης, ἐγχειμένου τοῦ ἄνθους 
καὶ τῆς δομῆς. ἃ οὐκ ἀποδέχῃ ἀχούεις. ΒδτηεΓ 19.ὡ. [1154 τὸ ἥχω. 
φησί" ταῦτόν ἔστι τὸ χατέρχομαι. (Ζί[εγξ δὰ5 1157, ἄξτη βἴππθ πδοῦ, πηϊΐ 
ΔαΒρ]οἰσμαηρ ἀοΥ Ὀεϊάθη πηδρ]!ςῃ Κοϊΐθη, εἶπ νογθαπ) δηζΖιζῆτοεπ. Νὴ 
ΟΠ εΐβεπ ἰδέ ἀἴθβεβ βοβο θη 8415 νεῖβ 1157 ἴῃ ἄδθη ἰοχί οἰπρεάσαηρσεη.) 
1150 Εἴρηται ἐν τοῖς πρόσϑεν, ὅτι τοῦτο ἀρχαιότερόν ἐστ: τὸ τὰς μετα- 
λήψεις τῶν λέξεων τῶν ἰσοδυναμουσῶν ἐπιτηδεύειν. Πλάτων Ποιητῇ 
(ἴτ. 112) ὁρᾶτε τὸ διῆρες ὑπερῷον, ὡς τὸ παρ’ Ὅμηρῳ (Λ τ63) Ἕχ- 
τορα. δ᾽ ἐχ βελέων ὅπαγς Ζεὺς ἔχ τε κονξης ἐκ δ᾽ ἀνδροχτασίης ἐχ ϑ᾽ αἷἴ- 
ματος ἔχ τε χυδοιμοῦ χαὶ τὸ (Η 279) μιηχέτι παῖδε φίλω πολεμίζετε 
μ"ηδὲ μάχεσϑον πρὸς ἽἝχτορα χαὶ Αἴαντα μονομαχοῦντας ἀπὸ τοῦ ᾿Ιδαίου 
χῆρυχος εἰρημένον. χαὶ τὸ (0 241) Υ δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ ϑάνα- 
τόν τε μόρον τε ἤρτοον. χαὶ τὸ (Β 8) βάσχ᾽ ἴϑι οὖλε ὄνειρε, καὶ (Θ 399) 
βάσχ᾽ ἴϑι, Ἶρι ταχεῖα (νρ]. ΘεἸ]] 5 ΧἼΠῚ 25). 1164 ἰδίως ἐπὶ τῶν 
φυγάδων χρῶνται τῷ κατέρχεται. 
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ΑἹΣ. σὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; ΕΥ͂Ρ. ἐγὼ φράσω. 

χἄν που δὶς εἴπω ταὐτόν, ἢ στοιβὴν ἴδῃς 
ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, χατάπτυσον. 

τϑο 10. ἴϑι δὴ λέγ᾽ οὐ γὰρ μοὐστὶν ἀλλ᾽ ἀκουστέα 
τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρϑότητος τῶν ἐπῶν. 

ΕΥ̓͂Ρ. ἣν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ, 
ΑΙΣ. μὰ τὸν Δί’ οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ καχοδαίμων φύσει, 

ὅντινά. γε, πρὶν φῦναι μέν, ἁπόλλων ἔφη 

τιδϑ5 ἀποχτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν χαὶ γεγονέναι, 

πῶς οὗτος ἦν τὸ πρῶτον εὐτυχὴς ἀνήρ: 
ΕΥ̓͂Ρ. εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
ΑΙΣ. μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, οὐ μὲν οὖν ἐπαύσατο. 

πῶς γάρ; ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμιενον 

τΊοο χειμιῶνος ὄντος ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράκῳ. 

ἵνα. κ[νἢ ᾿χτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς " 
εἶθ ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε" 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος, 

χαὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μνητέρα᾽ 
εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. ΔΙΟ. εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν. 

ττοῦ εἰ χἀστρατήγησέν γε μετ᾽ ᾿Βρασινίδου. 

ΕΥ̓͂ν. ληρεῖς: ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους χαλοὺς ποιῶ. 

ΑἹΙΣ. χαὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σοὺ χνίσω 
τὸ ῥῆμ" ἕχαστον. ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 

1200 ἀπὸ ληχυϑίου σοὺ τοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 

ΕΥ̓́Ρ, ἀπὸ ληχυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς; ΑΙΣ. ἑνὸς μόνου. 
ποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμιόττειν ἅπαν, 

χαὶ χωδάριον καὶ ληχύϑιον καὶ ϑυλάκιον, 
ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. 

ΣΕ ΥΡ, ἰδού, σὺ δείξεις: ΑἸΣ. φημί. ΔΙΟ. χαὶ δὴ χρὴ λέγειν. 

ΕΥ̓͂Ρ. Αἴγυπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, 

ξὺν παισὶ πεντήκοντα. ναυτίλῳ πλάτῃ 

ἼΑργος χατασχὼν ΑΙΣ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
ΔΙΌ. τουτὶ τί ἦν τὸ ληχύϑιον ; οὐ χλαύσεται; 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. 

τα ΥΡ, Διόνυσος, ὃς ϑύρσοισι χαὶ νεβρῶν δοραῖς 

: χοϑαπτὸς ἐν πεύχαισι Παρνασὸν κάτα 

πηδᾶ χορεύων, ΑἸΣ. ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
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ΔΙΌ. οἴμοι πεπλήγμεϑ᾽ αὖϑις ὑπὸ τῆς ληχύϑου. 
ΕΥ̓͂Ρ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα. πρὸς γὰρ τουτονὶ τις 

τὸν ΕΡΊΚΟΊΟν οὐχ ξξξει προσάψαι λήκυϑον. 

οὐχ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πεφυχὼς ἐσϑλὸς οὐχ ἔχε: βίον. 
ἢ δυσγενὴς ὧν ΑΙΣ, ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ΔΙΌ. Ἐὐριπίδη, ΕΥ̓͂Ρ. τί ἔστιν; ΔΙΌ. ὑφέσϑαι μοι: δοχεῖς. τῶ: 

τὸ ληχύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 

ΕΥ̓͂. οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν Δήμητρα φροντίσαιμιί γε" 
νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐχχεχόψεται. 

ΔΙΌ. ἴϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον χἀπέχου τῆς ληχύϑου. 
ΕΥ̓͂Ρ. Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπὼν 1225 

᾿Αγήνορος παῖς ΑΙΣ. ληκύϑιον ἀπώλεσε 

» 

(η4 

1180 ἀκουστέον ἢ 1425. [1182 εὐτυχῆς ΑΜ 1197 καλῶς Αὖῦὺ' 
χαλοὺς ΚΥΝΜ 

1178 ἀπὸ τῆς στοιβῆς τῶ ν φορτίων. 1180 ἀντὶ τοῦ «πάνυ τάρ“. 
1182 ἐξ ̓ Αντιγόνης Ἐὐριπίδο ου. ἔστιν δὲ ἀρχὴ τοῦ δράματος. 1185 
παρὰ τὰ Εὐριπίδου ὃ ἐν Φοινίσσαις (15 ἔΕ 1595) εἰρημένα περὶ Οἰδίποδος 
χαὶ Λαΐου. ἢ τὸ φῦνα! καὶ Ἰετονέναι ἐ λλήλου ἐστί: σ 
τὸ φῦναι πρὸς τὸ ἔφη, τὸ δὲ γεγονέναι πρὸ 
εἴποι ὡς μετὰ τὸ εννηϑῆναι καὶ εἰς ἀεὶ 
ἀπέχτεινεν, ἐροῦμεν ὅτι ἐξ οὗ ἐσπάρη μετ 

» 

Υ 

τὸ δὲ ἐπαύσατο οὔν. ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὑξῖς -- ̓Ξ 7} Ὁ ἐπὶ τοῦ πρόσϑεν μὲν 
οὐδαιμονοῦντος, ὕστερον ν δὲ προσχεχρουχότος τῇ τύχῃ. 1100 τοῦτο 
ἔχει διασχευὴν παρ᾽ αὖτ τῷ τὸ χε ̓ βῶνος ὄντος. τὸ δὲ ἐν δστράχῳ, ἐπεὶ ἐν 

ἐν προ τὸν τὰ παιδία, δι’ ὃ καὶ χυτρίζειν 
1102 Ὥρρησεν ἀπὸ τοῦ ἐρρεῖν τοῦ σημαίνοντος τ τὸ μβτὰ φϑορᾶς ἐλ 
1106 Εἰς τῶν περ ρὲ ᾿Αργέννουσαν στρατηγησάντων δυστυχῶς. Ἔστῶμε 
δὲ δημοσίᾳ, οὗτος τε καὶ οἱ ὑπομείναντες, Θράσυλλος, Περιχλῆς, Λυσίας, 
᾿Αριστοχράτης, Διομέδων, ὥς φησ! Φιλόχορος" Δ μαι ος δέ φησι 
περιττότερόν τι γενέσϑαι τῷ Ἐρασινίδῃ, τὸ χαὶ χλοπῆς κατῊ [ορηϑῆνα: 
τῶν περὶ Ἑλλήσποντον χρημάτων. 1108 χνίσω: ξέσω, δοκιμάσω. 
1202 οὕτω τὰρ τοὺς προλόγους ποιεῖς ὡς πάντα προσδέχεσϑα:, ὅτι 
μιχροπρεπὲς τὸ χωδάριον. οὐχ οὕτω δὲ ϑύλακον. ἀλλ᾽ ἐάν τις ποιῇ σῃ 
ϑολάχιον, ἐγχωρεῖ. ΜΕ]. ἭΣΘΣνΑ Ζὰ ἄογ 5Ξ:6]]6. Ι206 ᾿Αρχελάου 
αὕτη ἐστὶν ἢ ἀρχῇ, ὥς τινες ᾧς ὑδας, οὗ Ἰὰρ φέρεται νῦν Εὐριπίδου 
λόγος οὐδεὶς τοιοῦτος. οὗ τάρ ἔστι, φησὶν γα νων, ἐὰν , τοῦ ᾿Αρχελάου, 
εἰ μὴ αὐτὸς μετέϑεηχεν ὕστερον, ὃ δὲ πκθῳ χοὰ σβρι ξ ἀρχῆς κείμενον 
εἶπε. ΒὐμηεΥ ΒΒ εΐη. Μυβ. 1,Χ11Π (1908) 355 121 ὙΨιπόλης ἀρχί,. 
χκάϑαπτος δὲ ἀντὶ τοῦ πυρφόρος, φωτεινός, δ: ιὰ τὰς δᾷδας (9). Τιμαχίδας 

(ϑἴεμε Ζεῖ 5080). 55) ὡς ταραχτός καϑειμένος. τὸ δὲ ἑτέρως λεγόμενον 
δηλοῖ τὸ οἷον χαϑάπτεσθϑαι. ἐνδε Ξδυμένος. 1213 τὸ δὲ ἐδοιπὸν τοῦ 

; ἰάμβου »παρϑένοις σὺν Δελφίσιν“. Ι210 τὸ λοιπὸν τοῦ ἰάμβου “πλοῦ 
σίαν ἀροῖ πλάχα“, Σϑενεβοίας δὲ ἢ ἀρχῆ᾽ διαβάλλει δὲ τὴν ὁμοειδίαν 
τῶν εἰσβολῶν τῶν δραμάτων. ὑφέσϑ' αι ὃ ἐ ὁποχωρῆσα:, εἶξαι, ὑποχαλάσα 
ξνδοῦναι. Ι221 ὡς ἐπὶ ἀνέμου σφοδροῦ λέγει. [1225 τοῦ δευτέρου 

λξγον. ἈΘΙΠΕΓ 1 
ὥριὰ ὦ 

α; 

τ 

ογνκ 

γ᾽’ 

Ἑ 
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ΔΙΟ. 
ΒΑ: 

ΔΙΟ. 

ΕΥ̓͂Ρ. 

ΑΞΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [1 

ὦ δαιμόνι" ἀνδρῶν, ἀποπρίω τὴν λήχυϑον, 
ἵνα μιὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. ΕΥ͂Ρ. τὸ 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ; ΔΙΟ. ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν 
ἵν᾽ οὗτος οὐχ ξξει προσάψαι λήκυϑον. 

Πέλοψ ὁ Ταντάλε: Πῖσαν μολὼν 
ϑοαῖσιν ἵπποις ΔΙΣ. ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
ὁρᾶς, προσῆψεν αὖϑις αὖ τὴν λήχυϑον. 

Ὦ 

» τῇ 

υ “ἢ 

ἀλλ᾽, ὧγάϑ', ἔτι καὶ νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ" 
λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε χαγαϑήν. 
μὰ τὸν Δί᾽ οὔπω 7 ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί. 
Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς ΑΙΣ. ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ᾽ ὅλον μι τὸν στίχον. 
5 Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 

ϑύων ἀπαρχὰς ΑἿΣ ληχῦϑιον σπώλεσεν 

μεταξὺ ϑύων; χαὶ τίς αὔϑ᾽ ὃφ 

ἔα αὐτόν, ὦ τάν" πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 

“» 

Ξίλετο: 

Ζεύς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 

ἀπολεῖς ἐρεῖ γάρ, ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου 

ὥσπερ τὰ σῦχ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ. 
ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτοῦ τραποῦ. 
χαὶ ὑμὴν ἔχω γ᾽ ὡς αὐτὸν ἀποδείξω χαχὸν 

μξλοποιὸν ὄντα χαὶ ποιοῦντα ταῦτ᾽ ἀεί. 

τί ποτε πρᾶγμα γενήσεται: 

φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 

τίν᾽ ἄρα μέμψιν ἐποίσει: 

ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ 
χαὶ κάλλιστα μέλη ποιή- 

σαντι τῶν ἔτι νυνί. 

ϑαυμάζω γὰρ ἔγωγ᾽ ὅπη 

μέμφεταί τ τοῦτον 

τὸν βαχχεῖον ἄναχτα, 

χαὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

πάνυ 1ε μέλη ϑαυμαστά δείξει δὴ τάχα. 

εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. 
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ΔΙΘ. καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψήφων λαβών. 
(διαύλιον ἜΜ υλεῖ τις) 

ΕΥ̓͂. Φϑιῶτ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδρο οδάϊχτον ἀκούων 
ἰὴ κόπον οὗ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; τος 

1256 τῶν ἔτι νῦν. ὄντων ΕΝΑΜ τῶν νῦν ἔτ᾽ ὄντων 1 τῶν ἔτι νονΐ 
Βεμῖϊεν τῶν ἔτι γ᾽ ὄντων Ηεπηδᾶππ τῶν ἔτ: καὶ νῦν ΒεΙρκ τῶν μέχρ: 
νονί Μεΐπεκε οἴ. 5.80]. 

Φρίξου πλρεττδόν ἢ ἀρχή" τὸ λοιπὸν δὲ τοῦ στίχου ,ἴχετ᾽ ἐς Θήβης 
πέδον. [227 1 ἀτγόρασον. (πρὸς Εὐ.). ΠΟ ἢ πρὸς Αἰσχύλον, ὥστε 
πωλῆσα!: ΠΝ ἘΠ ὡσεὶ εἶπεν ἀνήαὶ αὐτὴν χαὶ ἀπόδος ἀντὶ τῆς ἀπ- 
ολωλοίας. τὸ δὲ τ πρίω ἐν ἴσῳ. τῷ ὥνησαι. Ιν ἀδδ' ἐν τοῖς ἑξῆς φησιν 
Εὐριπίδης: »ξγὼ πρίωμαι τῷδε" ὥσ τὸ ματαία ἢ παρατ τήρησις τῷ Συμ- 
μάχῳ. (ἀερεη “μεἰο με Δηβίομτ ἀἴεξε ᾿ἱπϑίδηΖ δυβρεβρίεὶς νῖγα, ἰβὲ πἴομε τοὶ 
5: σμευμοὶς Ζὰ Ὀεβίϊητηεη. Ἀαυϊπειίογσά ἀθηκί εἶπε Ῥεβεπηπιαπρ νῖε ἂντ 
τοῦ πώλησον γΟΓ ἀλλὰ 5Ε- ΔΌΞΘ 6 π ()).) 1233 τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ἰάμβου 
»Οἰνομάου Ἰαμεῖ κόρην“. ᾿Ιφιγενείας δὲ τῆς ἐν ΤῬαύροις ἢ ἀρχὴ αὕτη. 
ἘΠ5Ξ3- ᾿λκοῦον ΠΦ (ἐπι Ῥεϊορϑβ) ἀπόδος ἀντὶ τῆς ἀπολομένης. ἐπι- 

λέγει δὲ ..λῆι ολοῦ πάνυ χαλην. ἀντὶ τοῦ πώλησον. (Π εΞΕΓ γψεῖβ ἽΕ »ΜἭψει Ι 
Βαῖ δυο [ΓΓ ΚΞ ν. 1227 αϊνεγρίεγεπάς ᾿δυξξαββαησοῃ Βεγνοσρσεσγαξεη.) 
1238 Ἔστι ἐν ἔχ Με) ὶς ἐμὴ τὴΐ ἱκανὰ τῆς ἀρχῆς. ἢ δὲ ἀρχὴ τοῦ 

στίχ' ᾿ ΖΑ ζϑυσ εν ἐἈρτέμεδι . 1240 διχῶς: πολύβοτ τρῦν. 1244 
μ αν “- τῆς ρα τ Ω ἘΡΟ Ἰλμτοῖς ἐπ οὗ προσέϑηχε τ ιν τῆ 

ζοντα τὸν λόγον. 1247 οὔνα γι τὰ παρχώματα ἢ ἕλκος τοόμενον 
ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς σῦχον καλούμενον. 1248 τοῦτο ἢ πρὸς τὸν Αἰο- 
χύλον δι τρυτΑ ἢ πρὸς Εῤριπίδην δι Αἰσχύλον. εἰ χαὶ Εὐριπίδης 

3 τὴν λόγον Εὐπῆρκα σε. ὧὸ δὲ ,ταὔτ᾽ ἀεί“ ἀντὶ τοῦ »ταῦτά“. διὰ 
, ὃ τ 

ΜΙ 

ΓΞ οὐ »’ ὦ» Ό ς: ε 
: ἢ 

εἴρηται. 12 τῷ ἔχοι νῦν ὄντων ποιητῶν. Ι2 τὸν Αἶσγι ὡ ᾿ γμ (, ΒΕ ,59. τὸν Αἰσχ 
οἷον τὸν ἄ ἱστὸν μελοποιόν, τὸν ὥσπτρ  ἔχβαχχεύοντα ἐν τῇ ποιῆσ 
τὰρ Εὐριπί δης ἔρχεται ὰ μέ “Νὴ αὐτοῦ. 1262 Εἰς τὸ αὐτὸ τέλος 

».’ ᾿ [Ὁ] 

δις Ἔ 

“ων ἃ 
499. 

περατούμενα πάντα, ἐπεὶ ρρε τς ος εἰπεν ,.,ἀπὸ Νηκοϑίου σοὺ τοὺς προλό- 
Ἴοὺς να" (1200). 263 ἀπαριϑμή, σω, Ψηφίσω. ἜἘρατοσϑέ γῆς 
δὲ τῶν φεοδαττιχῶν τινὰς γράφειν φησὲ τῷ Ψήφῳ λαβών", ἵνα χαὶ τὰ 
πεπλασμένα δράματα, ἐν οἷς τὸ παράπαν τ τοῦτο ᾿ινόηται, δοχῇ "ἢ πεσο- 
λοιχίσϑαι. ΤΈΡΕΕΕΣ ΠτΩΣ ἴῃ Ἀδηῖϊβ τῷ Ψὴφ ὍῬῳ 5οπρβεγαῖ, αὐ ἢος τηϑβο 1 Π] 

ἘΧΕΠΊΡΙΟ δἸΐατη εἰπβτηοαϊ Ἰοσαπι ἰπ δἀα]τοτῖπα οοτηοεάία οὈνίαπι ἀείεπαετεῖ. 
Ουἱϊ Ἐταϊοβίμεπεβ σεβροπάθίὶ πεαὰθ αἰζίοιπη 6586. ὃ ψῆφος πεαὰβ 1ὰ ἰπ 
ΒΡυσία ἰβία οοτηοδαϊα σερουγ" (ὃ ΟΒ]: ἴπ ἡ οἸσῃθα ὐλον ἢ ὈΠΚΟΠΗΪΠΙ5 
ΒΙεγθ συ Βευτβομι). ἘτΖβςμο. 1264 τοῦτο παρεπιχραφῇ, ὥσπερ καὶ 
ἄλλα πολλάχις. φασὲ δὲ διαύλι ἴον λέγεσϑα: ὅταν ἡσυχίας : πάντων ἵξενο- 
δρρίξο ἔνδον ὃ αὐλητὴς ἄση. ΤΊδίοεα νο5 ἱπίετεδ ῃϊς ἀοϊφεοίζανοσ τ. 

ὑριπίδης ἐστὶ τὰ Αἰσχύλε οὐ λέγων. ἐστὴν δὲ ἐχ Μυρμιδόνων Αἰσχύλου. 
1265 Ἐς ἀξιοῦσι τὸ »ἕης Ψιλοῦν ὅταν μὴ ἡ ἐν ὕμνῳ: ἐκεῖ τὰρ 
δασόνεται. ὡς ἐφυμνίῳ δὲ χέχρητα! τὸ ξήχοπον. 1264 ππὰ 1265: τοῦτο 
ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς ̓Αχ!) λλέα Αἰσχύλος πεποίηκεν. προφ φέρε: καὶ 
Εὐριπίδης εἰς Ἰέλωτα ἄλλα ἐξ ἄλλων δράματα συναγαγών. διὸ χαὶ 
ἀσαφῆ, μίαν ἁρμονίαν οὐκ ἔχοντα. οὐχ ἄρα τὰ μὴ ξυνετὰ ζητητέον. 

7: 

» 
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Ἕρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν. 
(ἢ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ΄ ἀρωγάν; 

ΔΙΌ. δύο σοὶ χκόπω, Αἰσχύλε, τούτω. 

1270Ε }7Ὁ, χύδιστ᾽ ᾽Α χαιῶν ᾿Ατρέως πολυχοίρανξ μιάνϑανέ μου παῖ. 
[4 ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάν: 

ΔΙΌ. τρίτος, Αἰσχύλε, σοὶ κόπος οὗτος. 

ΕΥ̓͂Ρ. εὐφαμιεῖτε  μελισσονόμοι δόμον ᾿Αρτέμιδος πέλας οἴγειν. 

1275 ἰὴ χόπον Π πελάϑεις ἐπ᾽ ΠῚ 
΄ 5) -- Α , "7 μ᾿ - 

χύριός εἰμι ϑροξῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν. 
ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; 

ΔΙΌ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν χόπων ὅσον. 
, 

ἐγὼ μὲν οὖν εἰς τὸ βαλανεῖον βούλομαι" 
1280 ὑπὸ τῶν χόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. 

ΕΥ̓͂Ρ. μή, πρίν γ᾽ ἀχούσῃς χατέραν στάσιν μελῶν 
ἔχ τῶν χιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην. 

ΔΙΟΘ. ἴϑι δὴ πέραινε, χαὶ κόπον μὴ προστίϑει 
ΕΥ̓͂Ρ. ὅπως ᾿Αχαιῶν δίϑρονον κράτος. Ἑλλάδος ἥβας. 

τ286 τὸ φλαττούραττοι φ χε λετύ νος 
γ Σφίγγα δυσαμεριᾶν πρότανιν κύνα πέμπει. 

τὸ ἐλοτοοϑρατεορλα αττοὕρακ. 

σὺν δορὶ χαὶ χερὶ πράχτορι ϑούριος ὄρνις. 

τ200 τὸ φλαττοϑραττοφλαττοϑρατ. 

χυρεῖν παρασχὼν ἱταμαῖς χυσὶν ἀεροφοίτοις. 
τὸ φλαττοϑραττοφλατ τοῦὕρατ. 

τὸ συγχλινὲς ἐπ᾽ ΤΩΣ 

τ205 τὸ φλαττοϑραττο φλαττοϑρατ. 

ΔΙΌ. τί τὸ φλαττόϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν: ἐκ Μαραϑῶνος, ἢ 

πόϑεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; 

ΑΙΣ. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μ, μὲν ἐς τὸ χαλὸν ἐκ τοῦ χαλοῦ 

ἤνεγκον αὔϑ'᾽, ἵνα μνὴ τὸν αὐτὸν Φρυνίχ ῳ “ 
ἱ 

1300 λειμῶνα Μουσῶν ἱξρὸν οφϑείην ὃ ρέπων᾽ 

ὲ 
το ϑ “ ᾿ ΄ ΄ ΄ 

οὗτος δ΄ απὸ πάντων μὲν φέρει τορι 

σχολίων Μελήτου, Καρικὸν αὐλημάτων. 
ϑρήνων. χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 

γεγχάτω τις τὸ λύριον. χαίτοι τί δεῖ ξιν 
- 

Ἃ ᾿ 

Λ ρας ἐπὶ τοῦτον; ποῦ ᾽στιν ἣ τοῖς ὀστράκοις 
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αὕτη Ἀροτοῦσα ; δεῦρο Μοῦσ᾽ Ἔϑρι πίδου, 
πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτ᾽ ἄδειν μέλη. 

1276 ὅσιον ΨΑΜΤ) ὃς δῖον εἴ. Αεβοῆ, Αφξ. 104. 1281 τ᾽ ἂν ΒεϊΞὶνσ 
1301 πορνιδίων. μέλη φέρε: ῬοΙβοη Ἐ70 ἘΔ Ὁ ΟΕ ΕΒ. τομτ 
ἐστ ΝΑΜ τάδ᾽ ἐστ᾽ ᾧ 

΄"" " 

αδίᾳ ̓ τὰρ χαὶ αὔτη: ΠἼ270 κοῦιστ 
Ἂ αἰῶν: ἌΝΡρΣ καὶ ὑλπο λώνιος: ἔπισν κέψασϑε πόϑεν ἌΩ Τιμα- 

Ἐδπιεῖ τ. 1274 ὲ ερξιῶν Αἰσχύλου. μελισσονόμοι: οἱ δια ῬΈΥΣῚ 
τὰ τῆς πόλεως (ἢ) ἢ ΠΣ ς ἐν τῇ πόλει. ΑΙΒ εγκιᾶσαησ Ζὰ ἄεπι Ξεϊθβι 
Ζατ ἱπιεγργείδεϊομ Βετδηβεζορεπεη πολισσονόμοι; 1276 ἐξ ᾿Αγαμέ βΑλῥ: 
Αἰσχύλου. ὅσιον: ἐν τοῖς πλείστοις αἴσιον (9). ᾿Ασχληπιάδης τὸ ὅσιον 
τσ μημ τοὺς βουβῶνας: ΙΖ281 στάσιμον μέλος, ὃ ἄδουσιν ἰστ άμενο: 
οἵ χορευταί. 1282 Τ΄ 'μαχίδας γράφει, ὡς τῷ ὀρϑίῳ νόμῳ χεχρημένου 
τοῦ Αἰσχύλου καὶ ἀνατεταμένως. 1283 ξ 
Εδριπίδης. ὁμοίως τὰ Αἰσχύλου χορικὰ μέλη νως λέγε: ἐξ 
ἄλλων καὶ ἄλλων δραμάτων. τοῦτο μέντοι ἐξ ᾿Αγαμέμνονος (104 [ἢ 
δίϑρονον δὲ χράτος : αὐτόν τε καὶ τὸν Μενέλαον. ἄνμῆην δὲ, τὴν νεότητα. 
ἔστι δὲ ἀναπόδοτον (ἀχμιῆν ΒΙοββα Ζα Ἧβαν, ἀκ ἀξ ΞΟ ΒΟ ἰΑϑῈ [25 ὃ). 
1286 τοῦτο λέγε: χλευάζων ὡς ἀσονετοποιόν. τινὲς δὲ καὶ σημει: 
αὐτό, ὅτι τῶν διορϑωτῶν τινες περιεῖλον τὰς τοιαύτας ἐν τοῖς 

α!.. 1285 

οὗ 

χῷ χρό 
χ 

σ 
προσϑέσεις. Σφίγγα δὲ δυσαμερίαν (5ο οοἀἀ.) τὴν ἐπὲὸ χαχῷ χρόνῳ 

βαίοις φανεῖσαν, πάροχον ϑανάτου. ταῦτα δὲ ἐχ Σφιγγὸς Αἰσχύλου. 
ϑούριος δὲ ὅ ΈΕρκς: ἢ πολεμοῦσα Θηβαίοις τύχη. τὸ δὲ ξὸν δορὶ καὶ χερὶ πράν- 
τορι! ἐξ ̓ Αγαμέμνονος ἔχ τῆς συνεπείας τοῦ »»"πὔρ ἧς τα δὲ ὡς τας 1201 
ἰταμαῖς: ἀνα!σχύντοις. τοῖς ἁρπαντιχοῖς. αἰετοῖς. ταῦ ἱ 

{ - 

ϑε. 1204 Τιμαχίδο πᾷ ΦῊ ἢσὶ τοῦτο ἐν ἐνίοις ΤΕ ϑαι. ᾿Απολλώνιος 
δέ φησιν ἔχ Θρησσ ν αὐτὸ εἶναι. 1296 ὃ τὸ φλατ ἐν ἀρχῇ 
τὸ παρόμοιον τῷ ΡΝ ("), ὡς ἐν Μαραϑῶν: οὖν τοῦ φλέω πολλοῦ ὄντος. 
1297 ἱμον:ὰ χαλεῖτα: τὸ τῶν ἀντ) »ημάτων σχοινίον. τ 

ὃ 
-" 

ἄδουσιν οἱ Ἐαλέσοι: ἱμαῖον. Καλλίμαχος: ἀεί 
τηὸς ἱμαῖον. 1208 ἐχ τοῦ κιϑαρῳδικοῦ χαλοῦ ὄντος εἷς τὸ τ τραγῳ- 
δικόν. ἀποδέχονται δὲ πάντες τοῖς μέλεσ: τὸν Φρύνιχον ἐπιτογχάνοντα. 
ἵνα μὴ τὰ α τὰ τῷ Φρονίχῳ μελοποιῶ. 1302 σχολιὰ λέγοντα: τὰ 
παροίνια ἄσματα. τὰ δὲ Καριχὰ αὐλήματα καὶ μένη ϑρηνώδη ἔστ 
ἘΣΤΡΡ βαρβαρικῶν. δουλικῶν. προείρη ται, ὅτι τραγιχὸς ποιητὴς ὁ 
ἔλητος οὗτος δέ ἔστιν ὁ Σωχράτην Ἰραψάμενος. κωμῳδεῖτα! ὶ 

ὡς ψυχρὸς ἐν τῇ ποιῆσει χαὶ ὡς πονηρὸς τὸν τρόπον. χορείων ὃ δὲ μ' Ἀρο- 
πεπῶν χαὶ οἷα ἐν τοῖς χοροῖς ἄδουσιν. λύριον δὲ τὴν με κρὰν λύραν, ὥστε 
ᾶἄλα: τὰ Εἰὐρ:πίδου. 1305 ἀπορίᾳ λύ ὔ ινὲς λαμβάνοντες 

Ὥχον μὲν ἀπετέλουν, πάνυ δὲ ἄσημον. διαβάλλε: δὲ ὃ τεῦϑον Εὐριπίδην ἱ 
χαχὸν μελοποιόν. ---. ὅτι φαίνονταί τινες ἀγοραῖο: χρούοντε 
καὶ προσάδοντες τῷ χρούματι τῷ διὰ τούτων. λέγετα: ὃ 
πύλην ταῦτα, ἢ καϑόλου τὴν μοῦσαν αὑτοῦ. ἐπιλέγε 
Εὐριπίδου“. Δίδομος δὲ προστίϑεησιν, ὅτι εἰώϑασι 
χαὶ δοτράκια χρούοντες εὔροϑμόν τινα ἦχον ἃποτελ 

--" ΄ ς Ὦ ΓᾺΣ “ [Ὁ ω «“Ὰ 

Αὔϑ-. 
ῷ 

"»" 
πὶ 

Ὥ «τὶ τ “ Φ «πὶ «Ὁ ΓΝ 
παιδὸς Πυθῆ 



δὃο 

ΔΙΟ. 
ΑΙΣ. 

1310 

1315 

ΑΙΣ. 

1325 Α]Σ. 

Σ330 

1340 

ἈΑΞΒΙΘΤΟΡΗΑΝΕΒ 

αὕτη ποϑ᾽ ἡ Μοῦσ᾽ οὐχ ἐλεσβίαζεν, οὔ. 
ἀλκυόνες, αἱ παρ᾽ ἀενάοις ϑαλάσσας 
χύμασι στωμόύλλετε, 

τέγγχουσαι νοτίοις πτερῶν 

ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι" 
αἵ ϑ᾽ ἘΝ χατὸ Ἰωνίας 
εἰειξιειειειλίσσετε δαχτόλοις φάλλαγες 

ἐν τονα πηνίσματα χαὶ 
χερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας. 
ἵν᾽ ὃ φίλαυλος ἌΡ δελ- 

φὶς πρῴραις κυανεμβόλοις 

μαντεῖα. καὶ σταδίους, 

οἰνάνϑας, γάνος ἀμπέλου, 
βότρυος ἕλικα παυσίπονον. 
περί (βαλλ᾽, ὦ τέκνον. ὠλένας. 

ὁρᾶς τὸν πόδα τοῦτον; ΔΙΌ. ὁρῶ. 
τί δαί; τοῦτον ὁρᾶς: ΔΙΟ. ὁρῶ. 
τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν 

τολμιᾶς τἀμὰ μέλη φέγειν, 
ἀνὰ τὸ δωδεχα!νήχανον 

Κυρήνης μελοποιῶν: 
τὰ μὲν μέλη σοὺ ταῦτα᾽ το 

[ῳ] "νυ τ κα [ῳ] π:Ξ ἣν Ω2 ) 

τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον. 
ὦ Νυχτὸς χελαινοφαὴς 
ὄρφνα, τίνα μοι 

δύστανον ὄνειρον πέμπεις ἐξ 

ἀφανοῦς, ᾿Αἴδα πρόμολον, φυχὰν 

ἄψυχον ἔχοντα. μελαίνας 
Νυχτὸς παῖδα, φρικώδη δεινὰν ὄ- 

ψιν μελανονεχυείμιοναι. 

φόνια φόνια δερκόμιενον, 
υεγάλ οὺς ὄνυχας ἔχοντα. 

αλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅφατ τε 

“, 

ει 

[1308 

χάλπισί τ᾽ ἐχ ποταμῶν δρόσον ἄρατξ. ϑέρμιετε ϑ᾽ ὕδωρ, 

ς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποχλύσω. 
΄ Ν 

ἰὼ πόντις ὁαῖμιον, 
3 3 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν “ ἰὼ ξύνοιχοι, 
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τάδε τέρα ϑεάσασϑε. τὸν ἀλεχτρυόνα μοῦ συναρπά- 
σασα 

φρούδη ᾿λύχη. 
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι 

1309 ϑαλάσσαις ἈΝ ϑαλάσσης ΑἿἿΜ 1311 νοτεροῖς ΑΜ 
νοτίοις Ἀ 1324 ὃέ 

“- 

χαὶ ἐν Σς φη- 
1308 ἐν ἐρωτήσει τος αὕτη οὗχκ ἠσχροποίει; λεσβιάζειν τὸ παρα- 
“γόμως πλησιάζει . διεβάλλοντο γὰρ ἐπὶ τὸ ΐ οἱ ὶ ν οἱ Λέσβιοι. 
ξὶν (1346) ἐπὶ τῆς Εἰ κήτριδος: μέ ἐλλο υσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμπότας 
δαὶ ἐν τῷ εἰς Φερεχράτην ἀναφερομέ: ῳ Χείρωνι (ἔτ. 149) δώσε: δέ τοι 

γυναῖκας ἑπτὰ Λεσβίδας καλὸν τὸ δῶρον, ἔπτ᾽ ἔχειν λαιχαστρίας. 1309 
: - χαραντηρίζε: τὰ Εὐριπίδου μέλη ὡς ἔχλελυ ἐκαν ἣ 

πίδου τῆς ἐν Δλίδι αν διὰ τὸ ἀρ τος Ξ 

“ 

ΠΣ γς αὗται αἱ ἡμέραι παλοῦσαι τὰ υύξωςς ἐν αὐταὶ μεγίστη 
ἡσυχία ἀνέμων τε χαὶ κυμάτων. οἱ δέ φασιν ὡς ἐν τῷ ἄχρῳ τῆς ϑα- 
ΠΣ ἐπὶ τῆς Πρ προ. τοῦτο ποιοῦσι. πόσιν ἵ ἐπέχτ δὐρπς τοῦ εἴςξι- 

τ οπος ἅπερ γῦν μάλλον Ἔπς εἰ. Ἐπ ἢ αἷ λα πον ἃ διὰ τῶν χερχί- 
δὼων γυναῖχες ἐν τῷ ὑφαίνειν ἄδουσιν (ἀπιπιο βία] ΞΟΠῈΒ »»ΟΔ ΠΟΥ", 
τ8}1 τεχίου! εβί ἱπίεερεπαι5), οὕτω καὶ ὑμεῖς ὦ ἄραχναι. πηνίσματα: 
ὅὁφάσματα. τὸ δὲ ,,κερκίδος“ ἐκ Μελεάγρου Εὐριπίδου. τὲ δὲ οἷν ὃ 

ΡΣ] τῷ 3 3 
φίλασλος“ ἐξ Ἠλέχτρας (438). αἰνίττεται δ᾽ ἴσως εἷς τὸν 
1320 παρὰ τὸ ἐξ ὑὙφψιπόλης Εὸρ ἱπίδου ,,οἰνάνϑα τρέφ 
βότρον“. ἢ πρώτη δὲ ἔχφυσις τῆς ἀμπέλου οἰνάνϑη λέγε τς 
᾿περίβαλ᾽ ὦ τέχνον“ ἐξ Ὑψιπόλης. 1328 Κυρήνη τις ἑταίρα ἐπίσημος. 
δωδεχαμήχανος ἐπιχαλουμένη, διὰ τὸ τοσαῦτα σχήματα ἐν τῇ συνουσίᾳ 
ποιεῖν. ἔστι δὲ παρὰ τὰ ἐξ ἸΥψιπύλης Εὐριπίδου:,, ἀνὰ τὸ δωδεχαμή- 
χανον ἄστρον (ἄντρον 4111)ὸ, ΝΕ]. Ἑυπρίάϊ5 Ηγρϑβίρυ!δε ἑταρτηεπία ροβί 
ατεμίε τατη εἰ Ηυπίϊαμη ἴῃ ἀϑὰτὴ 5ἴπάιοβαθ ᾿ἰπνεπίις5 βαϊαϊξ νὰπ Ηὸοτ- 
ψγεγάεπ 1909 Ρ. 8. Τεμβαῖθεπ δυο Ρ. 16 ΓΓ 5ομοίοη Ζὰ Εδη. 1305. 
Τλαβεῖρϑδὲ δυο χερχίδος ὑπαὶ ἱστοτόνοι. Ρ. 25 δροσιζόμεναι. ἐχ δὲ τοῦ 
λέγειν. ἀνὰ τὸ αν “Κυρήνης ἤ ἤγουν ,,ἀνὰ τὰς δώδεχα ἐκείνης 
αἰσχρὰς ι"ηχανάς" δείχνυσιν αὐτὸν πάνυ φαυλότατον. 1331 ὦ Νυχτὸς 
χελαινοφαὴς: ᾿Ασχληπιάδης παρὰ τὰ ἐξ Ἑχάβης Ε ὑριπίδυυ (68). ἐν 
μιμῆσει δηλονότι., οὕτω τὰρ παραγέζραπται ,.ὦ στεροπὰ Διός, ὦ σχοτία 
γύξ, τί ποτ᾽ αἴρομαι ἔννοχος οὕτω Ω πρόσπολον (5ο ἢ δὲ ὑπτηρέ τὴν. νυχτὸς 
δὲ παῖδα ἐνταῦϑα Ξἴρηχε, καίτοι ἐν “Πχάβ με λανοπτερύγων ὀνείρων εἰ- 
πὼν τὴν Ἰῆν μητέρα (ἰ. 1.). μελ ̓ανονεχυξίμονα δὲ μέλανα χαὶ νεχρικὰ 
ἱμάτια τη σα ὡς ϑανάτου σημαντικόν (Ζα πρόμολον). 1337 ὡς 
πάνυ τὰς ψυχὰς σπαράττοντα. 1338 ἀλλά μοι ἀμφίπολοι: ᾿Απολλώνιος 
παρὰ τὰ ἔχ τῶν Εὐμενίδων (δόρ. Τημενιδῶν Ποῦτεε, ΕἸ Πζβομε. ΕἾ. 741 
Νδιςκ). 1340 τοῦτο λέγει παρόσον ἀποδιοπομπεῖ ἔσϑα: εἰώϑασιν τοὺς 
χαλεπωτάτους τῶν ὀνείρων. χαὶ τοῦτο μιμεῖται ὃ Αἰσχύλος. ἀπρόοσ- 
πλοχα ταῦτα καὶ ιἰὲ ἀσονάρτητα σὺν τοῖς ἑξῆς πᾶσιν. 1344 Νύμφαι δρεσσί- 
ονοι: ἔχ τῶν Ξαντριῶν Αἰσχύλου (ἔτ. τ6δ Ν) φησὶν ᾿Ασχληπιάδης. εὗρε 
ὲ ᾿Αϑήνησιν ἔ ἔν τινι τῶν διασωϑέντων Νύμφαις τον οὖῦρ ἀγθάξαιίν ἀγείρω 
Ἰνάχου ᾿Αργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις“. ἔοιχε δὲ τὸ ὅλον ἐπιτηδεύειν 
ἀνοπόταχτα. ἄλλως οὐδὲ παρ᾽ Αἰσχύλου ἥρμοζΞ τὰ τοιαῦτα λαμβάνεσϑαι. 

595, Πῖς Ἐτὔβομε ἅες Ατ᾽βέορβαπεϑ. 6 

πι} 9. ὁ τ [ῳ] . Ἕ σι ᾧρ 9 ὯΝ" 
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ΔΙΟ. 

ΔΙΟ. 

1.370. ΧῸΡ, 

ἈΑΞΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

ὦ Ναονία. ξύλλαβε. 

ἐγὼ δ᾽ ἁ τάλαινα 
προσέχουσ᾽ ἔτυχον ἐμαυτῆς 

ἔργοισι, λίνου μεστὸν ἄτρακτον 
εἰξιειξιλίσσουσα χεροῖν. 
χλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως 
χνεφαῖος εἰς ἀγορὰν 

φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν " 
ὃ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰϑέρα 
χουφοτάταις πτερύγων ἀχμαῖς " 
ἐμοὶ δ᾽ ἄχε᾽ ἄχεα χατέλιπε. 
δάχρυα δάχρυά τ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 
ἔβαλον ἔβαλον ἃ τλάμων. 
ἀλλ᾽, ὦ Κρῆτες, Ἴδας. τέχνα, τὰ 

τόξα τε λαβόντες ἐπαμύνατε, τὰ 

χῶλά τ᾽ ἀμπάλλετε, χυχλούμενοι τὴν οἰχίαν. 
ἅμα δὲ Δίχτοννα παῖς ἼΑρτεμις καλὰ 
τὰς κυνίσχας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω 

διὰ δόμων πανταχῆ. 

σὺ δ᾽, ὦ Διός, διπύρους ἀνέχουσα 

λαμπάδας ὀξυτάτας χειροῖν “κάτα. παράφηνον 
ἐς Γλύχης, ὅπως ἂν 

Ξεἰσελϑοῦσα φωράσω. 

παύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. ΑΙΣ. χἄμοιγ᾽ ἅλις. 
ἐπὶ τὸν σταϑμιὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 
ὅπερ ἐξελέγξει τὴν ποίησιν νῷν μιόνον᾽ 
τὸ γὰρ βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν ῥημάτων 
ἴτε δεῦρό νυν, εἴπερ γε δεῖ καὶ τοῦτό μι 
ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. 
ἐπίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. 

τόδε Ἰὰρ ἕτερον αὖ τέρας 

νεοχμιόν, ἀτοπίας πλέων, 

ὃ τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος: 

μὰ τόν. ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις 
ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 

ἐπιϑόμνην. ἀλλ᾽ φόμην ἂν 
αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 
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ἂς . 

ΔΙΌ. ἴϑι νυν παρίστασϑον παρὰ τὼ πλάστιγγ. ΑΙΣ. καὶ 
ΕΥ̓͂Ρ. ἰδού - 

ΔΙΌ. κχαὶ λαβομένω τὸ ῥῆμ ἑχάτερος εἴπατον. τῇ ρη 
χαὶ νὴ μεϑῆσϑον. πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοχχύσω. 

ΑΙΣ. καὶ ΕΥ̓͂Ρ. ἐχόμεϑα. ΔΙΌ. τοὔπος νῦν λέγετον εἰς τὸν 

σταϑμιόν. 138 

ΕΥ̓͂Ρ. εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ Αργοὺυς μὴ διαπτάσϑαι σκάφος. 
ΑΙΣ. Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί. 
ΔΙΌ. κχόχχυ, μεϑεῖτε᾽ χαὶ πολύ 1: κατωτέρω 

χωρεῖ τὸ τοῦδε. ΕΥ͂Ρ. χαὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ταΐτιον : 
ΔΙΌ. ὅτι εἰσέϑηχξ ποταμόν. ἐριοπωλιχῶς 

δγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια. 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηχας ταὔπος ἐπτερωμένον. 

ΕΥ̓͂Ρ. ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπάτω τι χἀντιστησάτω. 
ΔΙΌ. λάβεσϑε τοίνυν αὖϑις. ΑΙΣ. χαὶ ΕΥ̓͂Ρ. ἣν ἰδού ΔΙΟ. 

λ 
Ἵ 

[Π] 

ΕΥ̓͂Ρ. οὐχ ἔστι Πειϑοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος. 
ΑΙΣ. μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος οὐ δώρων ἐρᾶ. 

Ξ: σὺν 

ΔΙΘ. μεϑεῖτε μεϑεῖτε᾽ καὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει" 
ϑάνατον γὰρ εἰσέϑηχε βαρύτατον χαχόν. 

1355 ἔλαβον ΡΪ5 1357 τε ᾿πβεπΐ ΒεῖΡκ 1367 νῶν 

1348 ἄτραχτον χλώϑουσα. Ι 3δοπάλιν ἐπὶ πενίαν καὶ μιχροπέ 
ς τὰ αὐτὰ λέγει Εἰὸρ 

1356 ἐχ Κρητῶν Εὐριπίδου. οὗ μόνον ἐν Τροίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν Κρήτῃ 
Ἴδη ἐστίν, ὡς καὶ Λυχόφρων φησίν (ΑἸ. 1297). Διχτύνναν Ὶ 

(δὴ 
" ΄ 

μ»: 
ωξ 

Μ » - » - - δ «4, ἜΣ » 

Ἄρτεμιν διὰ ταῦτα, ἐπειδὴ τῶν χυνηγετῶν ἐστι τὸ δίχτυα φέρειν. ἔφορος 

“" (ἡ 

τὶ Ὁ) “- ΕΝ - 

{»»- ω 

1262 διπύρους: διπλᾶς ἢ ἀντὶ τοῦ διαπυρούς. (διαπύρους μαὶ Α.) 

ὈΠΒΘΙΘΥ ἰαχία οὔθη θαυ εἰπε: 165-260 Πϊοηνϑοβ.) 1370 σπουδαῖοι, 
μηχανικοὶ οἱ εὐπαίδευτοι, οἱ ἐπιτήδειοι, οἱ φρόνιμοι. 1372 Ὁ παράδοξον. 
1374 ἐλλειπτιχῶς ὀμνύει. καὶ οὕτως ἔϑος ἐστὶ τοῖς ἀρχαίοις ἐνίοτε 
μ“ἢ προστιϑέναι τὸν ϑεὸν εὐλαβείας χάριν. καὶ Πλάτωνα δὲ τῷ τοιούτῳ 
χεχρῆσϑαι. 1378 παρὰ τοῖς νῦν λεγομένοις ζυγίοις. τὸ δὲ σχήημα 
Ἀττιχόν, ὡς τὼ χεῖρε, τὼ πόλει καὶ γὴ τὼ σιώ. πλάστιγξ δὲ τὸ κατηρτη- 
μένον τοῦ ζυγοῦ μέρος, ᾧ ἐπιτίϑεται τὰ ζύγα. τὸ ,ιἰδού“ ἀμφότεροί 
φασι. 1480 συρίσω, σύνϑεημα δῶ. 1382 ἀρχὴ τοῦ Μηδείας δρά- 
ματος Εῤριπίδου. 1383 ὑπὸ βοῶν καταστρεφόμενα: ἤχουν κατανεμό- 
μεναι. ἐστὶ δὲ ἐκ Φιλοχτήτου ΡΗΌϑα 1386 ὡς οἱ τὰ ἔρια πω- 
λοῦντες. βρέχουσιν αὐτά, ἵνα βαρύνωσιν ἐν τῷ σταϑμῷ. 1391 ἐξ ᾽Αντι- 
Ἰόνης Εὐριπίδου. 1302 ἐχ Νιόβης Αἰσχύλου. 

1385 

[300 
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Ἰ305 ΕΠ}ΓΡ ἐγὼ δὲ πειϑώ γ᾽, ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 
ΔΙΌ. πειϑὼ δὲ κοῦφόν ἐστι χαὶ νοῦν οὐχ ἔχον. 

ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάϑιμων, 
ὅ τι σοι χαϑέλξει, καρτερόν τε καὶ μέγα. 

ΕΥ͂Ρ. φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτά μοὐστί; ποῦ; ΔΙΌ. φράσω" 
τήοο βέβληχ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα. -- 

λέγοιτ᾽ ἄν, ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπὴ σφῷν στάσις. 
ΕΥ̓͂Ρ. σιδηροβριϑές τ᾽ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 
ΑἸΙΣ. ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα χαὶ νεχρῷ νεχρός. 
ΔΙΘ. ἐξηπάτηχεν αὖ σὲ χαὶ νῦν. ΕΥ̓͂Ρ. τῷ τρόπῳ: 

06 ΔΙῸ. δύ᾽ ἅρμιατ᾽ εἰσέϑηχε χαὶ νεχρὼ δύο, 

οὺὃς οὐχ ἂν ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑχατὸν Αἰγύπτιοι. 
ΑΙΣ. καὶ μιηχέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽ ἐς τὸν σταϑμὸν 

αὐτός, τὰ παιδί’ ἣ γυνή, Κηφισοφῶν, 

ἐμβὰς χαϑήσϑω συλλαβὼν τὰ βιβλία 

ττο ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνον. 
ΔΙΌ. ἅνδρες φίλοι, χἀγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ χρινῶ. 

οὗ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. 
τὸν ον γὰρ ἡγοῦμαι σοφόν. τῷ δ᾽ ἥδομαι. 

ΠΛ. οὐδὲν ἄρα πράξεις ὧνπερ ἦλϑες οὕνεχα : 

τσ]. ἐὰν δέ χρίνω; ΠΛ. τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει, 
ὁπότερον ἂν χρίνης; ἵν᾽ ἔλϑῃς μὴ μάτην. 

ΔΙΌ. εὐδαιμονοίης. φέρε, πύϑεσϑέ μου ταδί. 

ἐγὼ χατῆλϑον ἐπὶ ποιητήν. τοῦ χάριν: 
ἵν᾽ ἡ πόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἄτῃ. 

τ420 ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν 
μέλλῃ τι χρηστόν, τοῦτον ἄξειν μοι δοχῶ. 

πρῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿Αλχιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 
γνώμην ἑχάτερος ; ἣ πόλις γὰρ δυστοχεῖ 

ΕΥ̓͂Ρ. ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; ΔΙΟ. τίνα; 

1425 ποϑεῖ μέν, ἐχϑαίρει δέ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 
ἀλλ᾽ ὅ τι νοεῖτον, εἴπατον τούτου πέρι. 

ΕΥ̓͂Ρ. μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν 

βραδὺς πέφυχε, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς, 
χαὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 

430 Δ10, εὖ γ᾽, ὦ ΠΙῸόσειδον: σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις; 
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ΑΙΣ. οὐ χρὴ λέοντος σχύμνον ἐν πόλει τρέφειν. 
μάλιστα μὲν λέοντα μνὴ ᾽ν πόλει: τρέφειν, 
ἢν δ᾽ ἐχτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

ΔΙΌ. νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα. δυσχρίτως γ᾽ ἔχω" 
ὃ μὲν σωφῶς γὰρ εἶπεν. ὁ δ᾽ ἕτερος σαφῶς. 

. 1307 ζητεῖτε ΑΌΘΑ ἔξητεῖ τι ΝΜ 1405 εἰσήηνεγχεν ἢ 1406 
Ὶ ᾿ - οὗχ Ζ:Δ11Ὶ σοφοί ΝΑΜ φίλοι 

ποίδιη οἵη. Βὰ 

- 

1400 ᾿Αρίσταρχός φησιν ἀδεσπότως τοῦτο προφέρεσϑαι ὡς Εδριπίδου 
πεποιηκότος χυβεύοντας ἐν Τηλέφῳ, οὃς καὶ περιεῖλε. ἘΝ τ᾽ οὖν ἐκχεῖ- 
ϑεν ἣν. μᾶλλον δὲ ἐσχεδιαχὼς ἂν εἴ ᾿ ὑδὲ γὰρ τὸν 
Εὐριπίδην τοῦτο ἸΕΡοπερόμενον; ἀλλὰ ἼΣ Διόνυσον χλεσάξοντα," τ τινὲς “δὲ 

ξ ΠῚ 

ῷ κ «“ ῶ τας δε -Ὄ μα Ὧ « Φ -Θ ῷ. 
ΞΡ 5.8 

ἐμφαίνει δὲ καὶ Εὔπολις τοῦ ἶ 
χύβω καὶ τέτταρα“. τοῦτο δὲ Διόν 
Μυρμιδόνων" ,πεποίηχε ζὰρ αὐτοὺς χα 
οὕτω λέγειν Β΄ δ΄ τ δ΄. τα Ε᾿ 

ὦ ἢ 

Ό Ὁ ..» 7 

Ξ Εἰ 

ΓΕῚ ΄- γῦπες μ« 

τῶν 
-Ἔ ἀν] ΠῚ, " « 

Ἀ: ν᾿ 
ἕν τὶ ἴῳ 6Θ Ὁ 

ΨὭ 
) 

τὰ ΠῚ ῷ; 6) Ω᾽ [- φ 

νυσος ὅπ τοβάλλοε: αὖτ 
Ξύοντ ντας. ἔϑος δὲ τοῖς κυβεύουσιν 
: τράφεται καὶ νῷν. 1402 ἔχ 
ἐκ Γλαύκου Ποτνιέως Αἰσχύλου 

(ἔτ. 38). πν πολλαχοῦ ὡς ἐν οφό ἘΕῚ τῶν Αἰγυπτίων μέμνηται. 
τας χαὶ διὰ τοῦτο δηλοῖ πάλιν σχεδόν τι τὸ ρα νυμοημαν ὡς. Κηφισοφῶν 
συνεποίει τὰ δράματα καὶ τὴν ἰλω ἴκα οὗ εἶχεν. οἱ δὲ γράφοντες 
»χῷ Κηφισοφῶν", εἶναι: δ᾽ ἀξιοῦντε ἜΡΙΘᾺ στον τὸν τελευταῖον πόδα 
σχεψάσϑωσαν Βὲ ἢ προπαραλήζουσα 5 συστέλλεται. 1413 τὸν Αἷσ σχύλον 
σοφόν. ἥδομαι δὲ τῷ Εὐριπίδῃ. σοφὸν μὲν Εὐριπίδην λέγει, ἥδεσθαι 
τῷ Αἰσχύλῷ. οὕτως ᾿Αρίσταρχος. ἄλλο: δὲ τὸ ἐναντίον καὶ ἑχατέρῳ 
συνηγορεῖν χαὶ μάλιστα, ὅτι ἥδεται Εὐριπίδῃ, ὡς καὶ ἐν ἀρχῇ προεῖπεν. 
1414 ΞΑπολλώνιος τοῦ Πλούτωνος τοῦτο εἶναί φησι χαὶ γίνεται πρό- 
σωπα ἐν τῇ σκηνῇ ὃ΄. τινὲς δὲ τοῦ χοροῦ. 1418 οὖχ ἔστιν ἄλλου 
προσώπου τὸ τοῦ χάριν. ἀλλ᾽ ὃ Διόνυσος ἑαυτῷ ἀνθυποφέρε! 1422 
περὶ τῆς. δευτέρας αὐτοῦ λέγει ἀποχωρήσεως ἣν ἑχὼν ἔφυγεν. κατελθὼν 
ἐν ἐπί ᾿Αντιγέ ἔνους πρὸ ἐνιαυτοῦ τῶν Βατράχων, διὰ δὲ τὸ πιστεῦσαι 
᾿Αντιόχῳ τῷ χυβε Ξρνητῃ τὸ ναυτικὸν καὶ Ὥττηϑηναι πὸ Λυσάνδρου δυσ- 
χερανϑεὶς ὑπ᾽ ᾿Αϑοηναίων. Ανδρων δὲ (νοπ ἩΔΙΙοΆτπααα 50 ΜΈΠετ 
ΘΈΤΟ ΤΕ 301, Ἐρόε πενσις Ῥδαὶν - Δ νίββονγα 5. ν. ἘΤΘΡ: 2160 5ογοῖθί 
᾿Ανδροτίων 8Π ἸΠΞΘΙΟΓ Ξ(6 16) διαφέρεται: πρὸ Ξενοφῶντα περὶ τῆς καϑό- 
δου. Καλλίστρατος δέ φησιν ὅτι οὗτος ἣν ὃ χαιρός, χαϑ᾽ ὃν ἑκὼν ἔφυγεν 
ὃ ᾿Αλχιβιάδης. ὃ δὲ ᾿Αρίσταρχός φησιν, χαϑ᾽ ὃνὲ ἐχπεσὼν ἐν Λαχεδαίμον! 
διατρίβων ἔπεισε Λαχεδαιμονίους, ᾿Αϑ’ηναίοις Δεκέλειαν ἐπιτειχίσαι. τε- 
λέως δὲ πταίουσι. 142. δυστοχεῖ: ἀγαναχτεῖ. καχῶς πάσχει. ἐχ μετα- 
φορᾶς τῶν δυστοχουσῶν Τυναιχῶν. ἢ δύστοχεϊ λέγε! ἀντὶ τοῦ ,,χαχὰ 
γεννήματα προάγει. τῇ 1425 παρὰ τὰ ἐχ τῶν Ἴωνος Φρουρῶν (ἔτ. 44), 
ὅπου ἢ Ἑλένη πρὸς τὸν ̓ Οδυσσέα φησί ἰ: οσιγᾷ μέν, ἐχϑαίρει δέ, φὰς ε- 
ταὶ Ὑξ μ' μυὴν.“ 1431 1 ἔν τισι μετὰ τὸ πρῶτον (1431) τ παραγραφ, ὥστ 
είναι τὸ μὲν πρῶτον ὁμολογουμένως Αἰσχύλου, τοὺς δὲ ἑξῆς (1432 ἢ 
ἄδηλον τίνος. ἢ γὰρ, ὑδριπίδης. δίς ἐστιν ἀποφ φηνάμεν ος: ἢ ὃ Διόνυ- 
σος ἀντὶ τοῦ ὑατῖς ἐχείνου αὑτὸς λέγων καὶ ταῦτα ἐφεξεργαζόμενος τὸ 
παρ᾽ Αἰσχύλου ὰς βγόμενον ἢ ὃ χορός. ἔν τισι δὲ ἑνός ἔστι τὰ τρία, τοῦ 
Αἰσχύλου πρῶτον μὲν ἀπκοφαπθῶς λέγοντος, τὰ δὲ ἑξῆς δύο μαλαχώ- 
τερον ὅποτιϑεμέ νου. 1434 σοφῶς Αἰσχύλος, σαφῶς Εὐριπίδης (0). 
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σι 

ΕΥ̓͂Ρ. 

ΔΙΟ. 

τ. ΕΥΡ, 

ΕΥ̓͂Ρ. 

1445 

ΕΥ͂Ρ. 

γέλοιον ἂν φαίνοιτο᾽ 

ἈΞΒΞΙΘΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

ἀλλ᾽ ἔτι μίαν γνώμην ἑχάτερος εἴπατον 
περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. 
εἴ τις πτερώσας Κλεόχριτον Κινησία, 
αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάχα. 

γοῦν δ᾽ ἔχει τίνα: 

εἴ ναυμοαχοῖεν. κἄτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας 

ῥαίνοιεν ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων. 
ἐγὼ μὲν οἶδα. χαὶ ϑέλω φράζειν. ΔΙΟ. λέγε. 
ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 

τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. ΔΙΌ. πῶς: 

ἀμιαϑέστερόν πως εἰπὲ χαὶ σαφέστερον. 
εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν, 

τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα. 
τούτοισι χρησαίμεσϑ᾽ 
εἰ νῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς 

τοναντί᾽ ἂν πράττοντες οὐ σωζοίμεϑ᾽ ἄν: 
εὖ γ΄, ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις. 
ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς εὗρες ἢ Κηφισοφῶν ; 
ἐγὼ μόνος" τὰς δ᾽ ὀξίδας ἸΉΤΣ ἢ ρῶν. 
τί δαὶ σύ ; τί λέγεις ; 

οὐ μανϑάνω. 

ἴσως σωϑεῖμιεν ἄν. 

οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ΄, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. 
ς τις ἂν σώσεις τοιαύτην πόλιν. 

χλαῖνα μιήτε σίσυρα συμφέρει: 

γὴ Δί᾽, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 
ἐχεῖ φράσαιμ᾽ ἄν: ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
ἡ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει ταγαϑά. 
τὴν γὴν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων 

εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων. 

πόρον δὲ τὰς ναῦς, ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον. 
εὖ, πλήν γ᾽ ὁ δικαστὴς αὐτὰ χαταπίνει μόνος. 

χρίνοις ἄν. ΔΙΟ. δον» σφῷν χρίσις γενήσεται. 
αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ἡ φυχὴ ὃ ϑέλει. 
μεμνημένος νὺν τῶν ϑεῶν, οὺς ὥμοσας, 

ἢ μὴν ἀπάξειν μ’ οἴχαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους. 

[1435 

ΑΙΣ. τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον 
πρῶτον, τίσι χρῆται᾽ πότερα τοῖς χρηστοῖς ; ΔΙΌ. πόϑεν : 
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ΔΙΌ. ἡ γλῶττ᾽ ὀμώμοχ᾽, Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 
ΕΥ̓͂Ρ. τί δέδρακας. ὦ μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; ΔΙΌ. ἐγώ; 

ἔχρινα νιχᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ: 

1448 χρησαίμεσϑα᾽ σωϑεξημεν ἄν ἃ χρησαίμεσϑ'᾽ ἴσως σωϑεΐ ξημεν 
ἄνν χρησαίμεϑ᾽ ἴσως σωϑείημεν ἄν ΜΑῦΌ εἴ. Οουϊοπ 533 1450 

τἀναντία πράττοντες οοἀά. 

1437 ὃ Κινησίας λεπτὸς ἦν, ὃ δὲ Κλεόχριτος μοχϑοηηρός. φησὶν οὖν ὅτ' 
εἴ τις ἀντὶ πτερῶν Κλεοχρίτῳ Ἶ ὥστε 
σίους, συμβήσετα: αὑτοὺς ὀλέσϑα: αὐροφορήτους Ὑενομέν 
δὲ τοὺς πέντε ἐφε εξῆς στίχους (1437---τ441) ᾿Αρίσταρχος. ὅτι φο 

ἧ οπτεύοντα:. ᾿Απολλώνιος τεροί εἶσιν καὶ εὐτελεῖς, διὰ τοῦτο ὅπ 
διὰ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι οὗ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν ἔχουσί τι. [1440 ταῦτα δὲ 
ἘΠ τηρένα μετρίως ἄν τις ς νομίσειεν ἐνδιεσχευάσϑαι. καὶ γάρ ἔστι φορ- 
τικά. τὰ δὲ ἑξῆς κείμενα πρέποντα καὶ τῷ ποιητῇ καὶ τῇ ὗπο οϑέσε:. 
1445 παρὰ τὴν παροιμίαν ,,σαφέστερόν μο: χἀμαϑέστερον φράσον." 
1451 ὅτι εἰχὸς () ἐκ Παλαμήδους πεπλάσϑαι ταῦτα ἢ ἐπειδὴ ὃ 
Παλαμήδης μιηχανικὸς χαὶ ἐφευρετὴς ἦν. εὗρε δὲ καὶ οὗτος [κηχανὴν 
σωτηρίας τῇ πόλε: (ἢ. 1452 συναϑετεῖτα: τοῖς ἄνω καὶ οὗτος (Ν΄8οἢ- 
ΙἈββίρκεῖς ἐὰγ 1452 ἢ. μένων Ἰὰρ χοροὶ τὴν ἐχείνων ἀϑέτησιν, ἐν ἡ (9) 
φαίνεται τὰ μὲν πρότερα Αἰσχύλος λέγειν, τὰ δὲ ἑξῆς Εὐριπίδης. (ἢ Μαπ 
ψειτηϊβδίς ΜΟΙ] εἰπε δυββεσιησ ἀ65 Αἰβοῆγίος πὰ Ξεἴζίε ἐᾶν ἴῃπ 1437 1 8}. 
Απάρις Πιπάοτξ Ατβίορμδηθ ΠῸ ΕἸαρστηθηΐα Ρ. 520Κ. Ηος ναὶ εἴδπι 
Βδεο βρυτίδ ἱπάϊοατί, 48 5014 στα οπε οαυεπ πε ἱπτὶΐϊα ἤἰδί ΞΘ ΠΟΥ5 ἰοοϊ 
ἀϑέτησις, υὉϊ] ρῥτίπηα ααϊάδτη ΑΘβομυ], βεαιθηίία διιΐεπλ ἘΠΙΓΙΡΙ 15. 6556. 
Ουοα εοἴδηη ΑἸΞΟΒΣΙ αυδεράδπη νεῖθα εἰϊπηϊπαΐα 6556 αἷΐ, νἹἀθίασ ψΕΥβΊΤη 
ἀΐςετε οὗ χρὴ λέοντος σχύμνον ἐν πόλει: τρέφειν (ἢ. θὲ 4ο 5 ΠΙ81] 
Βυϊαβτηοαϊ ἴῃ 5. Π 0115 δὰ 1]1ππὰ Ἰοσαπι δἀποίδξατη ἰεσίταγ, ποὸπ τηϊγαπάσπη (3) 
ἴηι ἰδηΐδ ἕατταρίπὶβ 41 ὉξΓαῸΣ πηϊβετίδ.). 1453 Τιμαχί δας (Τιμόϑεος 
ςοαά.) πόρρωϑεν ἔχ. λαχανοπώλιδός φησ: τὸν Εὐριπίδην (εήππετί ἄδγδῃ, 
ἀλ55) διὰ τὰς δξίδας. 1455 πόϑεν: ἀρνητιχῶς ἴσως τῷ οὐδαμῶς. 
1456 (0) ἐν ἐρωτῆσει (4150 ἄἀεπὶ ΑἸβοῦγ!οβ σεσεῦεη). 1457 πρὸς ἀνάγ-. 
γῆν, ἐπειδὴ τούτους ὃ καιρὸς ἤγαγεν. 1459 σίσυρα χλαίνης ἶδος 
προς χαὶ ἀλλαχοῦ (ΕΚΚΙ. 421) ,,χειμῶνος ὄντος τρεῖς σισύρας ὄφει- 
λέτω“ 1462 ἀντὶ τοῦ ἀγάπεμπε. παρὰ τὴν παρο! μίαν. οἶχεῖ βλέπ τοῦσα, 
δεῦρ᾽ ἀνίει τἀγαϑά." 1463 τὴν Περικλέους. Ἰνώμην λέγε! εἰ τὴν μὲν 
᾿Αττικὴν ὡς πολεμίαν ἐάσουσι τέ ἐμνεσϑα: ἢ καὶ οὗ τέ ἐμνουσι, τὴν δὲ 
Λακωνιχὴν περιπλεύσουσιν. 1465 χαὶ τοῦτο κατὰ τὴν Περιχλέ οὺς Ἰνώ- 
ὅν, ὃς ἐχέλευεν ᾿Αϑ’ηναίοις ἐμβαλόντων Λακεδαιμονίων. εἰς τὴν Αττι- 
κὴν μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλ᾽ εἴσω τείχους μένειν, αὐτοὺς δὲ διὰ τῶν πλοίων 
ξπιέναι τῇ Λακωνικῇ. -- ἕνα μὲν πόρον ἡγεῖσϑαι “ρημάτων, τὸ ναῦς ὡς 
πλείστας ἔχειν. τὸν δὲ ἄλλον πόρον ὃς ἂν ἔξω τῆς τῆς ἢ» τοῦτον ἂπο- 
ρίαν νομίζειν, οἷον τὰ ϑεωρικὰ ἢ δικαστιχὰ ἢ ἐχχλησιαστικά. συμβου- 
Ἀξύει: οὖν πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις γινομένην ὃ δαπάνην ταῖς ναυσὶν ὡ ἐν χρρτα 
πρὸς ταύτην δὲ τὴν ἔννοιαν καὶ τὸ περ θαμενὸν ̓ ἀχόλουϑον. φησὶ γὰρ 
ὃ Διόνυσος »»ἹΕΧῺΝ [7 ὃ διχαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος“, ὡς πολλῶ ὧν ὅν- 
τῶν τῶν δαπανωμένων εἰς τὸν διχαστιχὸν μεσϑόν. τοῦτο δὲ παρ πό- 
γοιαν εἶπε. νοεῖται μὲν Ἰὰρ κατὰ τὸ φα: 'νόμενον. ὅτι ἐγὼ μόνος ὁ διχά- 
ζων ὁμῖν χατὰ νοῦν ταῦτα λαμβάνω χαὶ ἂπ τοδέχομαι" τῇ δὲ ἀλνηϑείᾳ 
κατηγορίαν ᾿Αϑεηναίων ἐμφαίνει, ὡς διχορραφούντ των χαὶ μι: σϑοὺς πολλοὺς 
“περὶ τὰς δίχας διδόντων. 146 τὸ .«χρίνοις ἄν“ τινὲς τὸν Πλούτωνα 
λέγειν ἀξιοῦσιν. 1460 πρὶν κατελϑεῖν. 1471 παρὰ τὰ ἐξ [ππο- 
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ἈΞΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ᾿ [1474 

αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ,᾽ εἰργασμένος : 

τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν (νὴ τοῖς ϑεωμένοις δοχῇ; 
ὦ σχέτλιε, ΠΕΡΙΠΙ ΕΙ με δὴ τεϑνηχότα: 
τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 

τὸ πνεῖν δὲ δειπν νεῖν ν, τὸ δὲ χαϑεύδειν κῴδιον ; 

χωρεῖτε τοίνυν, ὦ Διόνυσ᾽, εἴσω. ΔΙΟ. τί δαί: 
ἵνα ξενίζω σφω ἐδ ἀποπλεῖν. ΔΙΟ. εὖ ΧΕΊΘΣ 

γὴ τὸν Δί᾽ οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ πράγματι. 
μαχάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων 
ξύνεσιν ἠχριβωμένην. 
πάρα δὲ πολλοῖσιν μσῦεν 

ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοχήσας 
πάλιν ἄπεισιν οἴχαδ᾽ αὖϑις, 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μὲν τοῖς πολίταις. 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 

ξυγγενέσι τε καὶ φίλοις 

διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 

χαρίεν οὖν μιὴ Σωχράτει 
παραχαϑήμενον λαλεῖν, 

ἀποβαλόντα μουσιχήν, 
τά τε μέγιστα παραλιπόντα 

τῆς τραγῳδιχῆς τέχνης. 

τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι 

χαὶ σχαριφήσμο οἷσι λήρων 

διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι. 

παρα φρονοῦντος ἀνδρός. 
“Ὁ ἡ χαίρων. Αἰσχόλς, χώρει. 
χαὶ 1 πόλιν τὴν ἡμετέραν 

τος ἀγχαϑαῖς, καὶ παίδευσον 

τοὺς ἀνοήτους" πολλοὶ δ᾽ εἰσίν" 
χαὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, 

χαὶ τουτουσὶ τοῖσι πορισταῖς, 

Μόρμιηκί ϑ᾽ ὁμοῦ καὶ τὰ ομάχῳ" 

τόδε δ᾽ ᾿Αρχενόμῳ " 
χαὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥχειν 

ὡς ἐμὲ δευρὶ καὶ ινἡἢ μέλλειν" 
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χἂν μιὴ ταχέως ἥχωσιν, ἐγὼ 

γὴ τὸν ᾿Απόλλω στίξας αὐτοὺς 
χαὶ συμποδίσας 
μετ᾽ ᾿Αδειμάντου τοῦ Λευχολόφου 
χατὰ τῆς ταχέως ἀποπέμφω. 

ΑΙΣ. ταῦτα ποιήσω᾽ σὺ δὲ τὸν ϑᾶχον 
τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοχλεῖ τηρεῖν, 
χαὶ διασώζειν, ἢν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 
δεῦρ᾽ ἀφίχωμαι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 
οφία, χρίνω δεύτερον εἶναι. 

μέμνησο δ᾽, ὅπως ὁ πανοῦργος ἀνὴρ 

1480 ξενίσω ςοἀά. οοττ. Μεΐπεκε 1515 ϑρόνον ΑΝΑΜ ϑῶχον ΤὉ' 
1517 χαὶ σῴζειν ΌῦΌΑΜ καὶ διασώζειν Ἀ 

λύτου (611) ,»ἢ λῶττ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἢ δὲ φρὴν ἀνώμοτος“. 1475 παρὰ 
τὰ ἐξ Αἰόλου Εὐριπίδου (ἔτ. 19) εἰν ̓ αἰσχρόν, ἢν μὴη τοῖσι χρωμένοις 
δοκῇ: 1478 παρὰ τὰ ἐκ Φρίξου ὙΠΡΕ ὸ κῴδιον προσ- 
έϑεηχεν, ἐπειδὴ χαϑεί φη. -- τὸ ἐχ “ ) 
οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν ἤρα ἐστι κατϑανεῖν τὸ ὑδξυ δ 
χατϑανεῖν (Ὁ) 1482 μακάριον (!}: λείπει τὸ πρᾶγμα 
Ὁ ΕΙΘῚ ὅτ: νῦν μιν πρὸς ἀτρυ! 
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ρίαν δηλοῖ, Παναίτιος 
περὶ σκηνὰς ᾧ φλυ- 

α χατηγορεῖ. ζῶν γὰρ 
οὺς λόγους ἐν τοῖς ἐργαστη- 

΄ τ 

᾿δφξας. οἷον σχαριο- Φ ξ’ οἷ 

ΓΩΑῚ ΠΩΣ 
ς 

μι, ΒῸΝ Φῷ »“Σ 
" 

͵ 

μοῖς, τυδς πρατρα ᾿αϑέρδοοι σχαρ!φ 
ὑποτυπῶσα!: πρῶτον τοὺς ἴραφο μένους. 
τὸ Ὁμηρικόν (ὃ 834) εἰ δ’ ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν ἃ 
τῶν ἡμετέρων: πάντες τὰρ 
εὐσέβε ιαν. --. ἘΞΡΔΣ 
χαὶ Κόρῃ. 1504 
χόνην Ὦ τι τοιοῦτον 
ὅστται. ἢ ὅτι χέρων ὧν ἔμςε 

[0] {Ὸ ̓ τ -ἰ Ώ- Ὧ 

Ὁ ὦ «“ν . 

χόνης ἄξια ἔ ἔπραττε. ΙΒ505 τοῖς φορολόγοις. τοὺς περὶ πό, ᾿ 
μάτων εἰσηγουμένους λέγει. εὔη δ᾽ ἂν σχοινίον, ὃ ἐπιδίδωσιν αὐτῷ. 
Ο(ουϊοη 220. 1506 πονηρίᾳ, οὗτοι! ἐχωμῳδοῦντο᾽ οὗ πάντως δὲ ὃ 
Μύρμηξ τῶν ποριστῶν ἐστιν, ἀλλὰ δὴ οἴονται ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. οὐδὲ 
ἃρ ὃ Νικόμαχος. ἀλλὰ ἤτοι ὃ τραγικὸς ὑποχριτὴς ἢ ἢ ὃ πολίτης, περὶ 

ὧν προείρηται. τί δ’ ἂν εἴη διδούς: τάχα βρόχους πρὸς ἀγχόνην ἢ τι 
τοιοῦτον. 1513 Εἴη ἂν οὗτος ὃ τοῦ Δευχολόφου ( )» οὐ καὶ Πλάτων 
μέμνηται ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ (Ρ. 315 Ἐ). ἣν τὰρ τῶν περὶ τοὺς καιροὺς τού- 
τὸς θὰ γούντων. ἡγεῖτο δὲ τοῦ μέ ρους τοῦ ναυτικοῦ. τάχα δ᾽ ἂν 

- οὗτος εἴη, ὃν Δαὶ παρεγγεγραμμένον λέγουσιν. οἰκεῖον γὰρ αὐτοῦ τὸ 
(ξ Ἷ ξένο Σ Εὔ τα: ἐν ΠΙ|όλεσιν οἱ »στίξας α τούς": . Ἣν γὰρ ξένος. καὶ Εὔπολις μέ ἔμνήται ἐν Πόλεσιν οὕτως 

περὶ τοῦ ᾿Αδειμάντου ({τ. 210) οὗ ἀργαλέον δῆτ᾽ ἐστὲ πάσχειν τοῦτ᾽ ἐμὲ 
τὸν Λευκολοφίδου παῖδα τοῦ Πορϑάονος. ..1 Θποο]ορμῖ ας Π]ΐα5, οὐ 
ΠΟΙΪηἶ5 ὈΓΕΥΙΟΙ ἴοιτηα ΘΙ ΟΟΙΟΡτ5 πηδίγὶ σϑβδα ρΡΟηϊζαγη νη Γ,ΘΕΌνΕΗ. 

515 

1520 
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χαὶ φευδολόγος χαὶ βωμολόχος 

"νηδέποτ᾽ εἰς τὸν ϑᾶκον τὸν ἐμὸν 
ινηδ᾽ ἄχων ἐγχαϑεδεῖται. 

ΠΛ. φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τοῦτῳ 
λαμπάδας ἱεράς, χἄμα προπέμπετε 
τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν 

χαὶ μολπαῖσιν χελαδοῦντες. 
ΧΟΡ. πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι ποιητῇ 

ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἱ χατὰ γαίας, 
τῇ δὲ πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας. 

πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμιεϑ᾽ ἂν οὕτως 
ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ μαχέσϑω 
χἄλλος ὁ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις. 

1522 ϑῶχον 1 1529 γαίας αὶ γαῖαν ΑΜ 

1528 μιηδὲ εἴ τινες ἄχοντα τοῦτον λαβόντες χαϑίσαι ἐϑελήσουσι. 
1524 ἀνάπτετε, ὦ μύσται. 1528 εὐχολίαν περὶ τὴν δδόν. ταῦτα δὲ 
παρὰ τὰ ἐν Γλαύκῳ Ποτνιεῖ Αἰσχύλου (ἴτ. 36) ,.ΞἙὐοδίαν μὲν πρῶτον ἀπὸ 
στόματος χέομιεν“. 1531 τὸ ,“παυσαίμεϑαο“ εἶπεν ὃ χορός, διότι τῷ 
μὲν δοχεῖν ἐν “Αἰδου ἦν, τὸ δ᾽ ἀχηϑὲς ᾿Αϑήνησιν, ἔνϑα ἐτελεῖτο τὸ 
ὁρᾶμια. 1532 οὗ χαὶ ἄνω ἐμνήσϑη (678). μαχέσϑωσαν οὖν Κλεοφῶν 
χαὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι τούτῳ ὅμοιοί εἰσι ξένοι, ἐν ταῖς πατρίσιν αὅτῶν καὶ 
ἢ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ κινείτωσαν πολέμους οὗ γάρ ἐστιν αὐτῶν πατρὶς αὕτη. 

Ἐτοτατηαππβοῆς Βυομάτποικογει (Η σπάθη ῬΟΒΙ6) ἴῃ [επᾶ. -- 3827 



Α. αεαγοι5 ἃ ἸΘΌΟΙ 5. ὙΥ]ὰρ ἷπ ΒΟΠΗ. 

ΘΡΕΟΙΜΙΝΑ ΟΟΠΙΟΥΝ ΘΟΒΑΕΟΘΝΥΝ 
ΝΑΤΙΟΑΝΘΗΥΝ 

ΟΟΙΠΕΘΟΘΕΒΥΝΤ 

ΡΙΥ͂Ξ ΕΕΒΑΝΟΗΙ ΠΕ ΟΑΥΑΙΙΕΗΙ ΕΤ ΙΘΗΑΝΝῈΞΒ ἹΠΕΤΖΜΑΝΝ 

ΧΥῚΙ ϑβεῖϊζθη, 00 Ταίε!η 

[πη Ὀθοβϑαπιθηι ἰ-οἰπθηραηα 6 ΜΚ. 

16 ΕπύνιοκΊαηρ (65 [Ἰοἰζίθηῃ ΘΖ ηἶαπ|5 παὺ α6Γ. ῬΒ]]Ο]ΟΡΊ56"- 
Εἰπύουιβοθθη ΘΕ] ]Θπαυθοῖῦ οἷηθ πρὰθ ππὰ Ποοῃθδαθαίβαιηθ Εδγαθυτην 
σοὈγδοηύ. 16 δ δυνο!κοιηπηππηρ αογ ὙΥ εἰ Β- δαῖ- βῆ τ αγΖ- ῬΠΟΙοσ τ Ρ ΪΘ ἀπὰ 
αἴθ Πὐθογα δύ, ταϊῦ γί ομ ον οἷπθ Βοῖμθ ἀοὺ συ] ομτρβίθη ΒΙ]]οΠΘ Κη (85 
ῬΒοίορταρῃίβομθ ΚΚορίθγθῃ ἴθγον ΗΔΠαβον ἔθη σοβίατθί, σὺ Ππραϊζαϊασθ 
βάθια δἰ θσίθη, Ἰθάθιῃ ϑἰπαθηΐίθη αἰ ΜΟρ] Ομ Κοὶδ, τὴ ΠΥ ΞΘΥΪΏΡΘΗ 
Κοβίθῃ Ζζὰὰ ἄθη Ὁγβρυρ]] Οηθη ΦῈᾺ6]]6η αογ ΠΠ6Ὀ θυ] θίθγαηρ σὰ σοί θη. 
ΤῬαπηὶ: ἰβὺ ΔΌ6Υ ἀ6γ ὙΥ ἰββθηβομδῖ ἀ6Υ ΗΔ βου Υ ΘπΚαπηθ νοπὶ γϑῖη ΡγὰΚ- 
Ἐἰβοθθη θβι ομ βραπκὺ ἀπ οἷπα ουμβόμπίθ Βοαθαΐαπρ Ζαΐθ] σουόγάθῃ, τη 
οἷῃ ΔΠσοιηθῖη Ζησϑηρ]οΠ 65 ΤΠ ουυοΠ βι 6] ἀαγῇ σογαᾶθ δυΐ ἄθμ (θυ ]θῖθ 
ἄδὺ ὈΪΒΗΘΙ ΠΡΟ σορῆορίθη συ θο Ὠ βομθη ῬΔΙΔΘΟσΎΆΡ 6 415 τυ ἀβοῃθη- 
νγοσί σο]ίθῃ. 

16 ᾿Ὀἰγοκίϊοη ἀοὺ ν δι καηίβομθη ΒΙΘΠ]ΟΙΠΘΚ Παὺ 65 1πϑΒ ἀαγοῃ ἸὮΓ 
Δ βοσοσ θη! ] 0 ΠΕ Ροησυγγαϊσοα Επύρ ρο  ΚΟΙΏΠΊΘΠ. ΘΥτη δ] ]Ο ζ, 8015 ᾿ΠΥΘἢ 
γϑίομθη, ΠἰΘΥΓΣ ΠΟΘ Κ,8Ὶ πίοῃῦ ὈοπαϊΖζίθῃ ϑ'ομΐζθη οἴῃ 

ΤαῖθίννουκΚ Ζιπὶ δια πὶ ἀ6Γ ΓΙ ΟΠ ΒΟ 6η 
ΡαΙ ΑΘ ΟαΓΑρἢΪθ6 

Ζιιβδιητη θη Ζιβίθ!] θη. Ε νουΐοὶσύ ἀθη Ζθοκ, σὰν ΕΥ]θγπὰηρ 465 [ΘΒΘ 5 
πα 465 Παύθυθηβ συ θοβοθου Ηδηαβου θη νότὴ ἐν 5 σὰ πη ΧΎΥΣ Φ98ΔἘτγ- 
Βαπᾶοτνί αἴθ Τπίου]αρθη σὰ Ὀἱοίθῃ, πἰμητηῦ 4150 Κοίπθ ἈΠ οΚβιομῦ δαΐ αἷς 
ΒΟΥ  οσηθη ἀ6ΥΓ Ιπβο τη ἀπ Ῥαρυτ. ΄6 Ηδθυδυβροῦο ΠΔΌΘΗ, 
απίογβύυαἰζύ σοὸη Μοηβ. αἰοναππὶ Μοτγοδύϊ, πἀπίρ ἄθη ΖαὨ]γΘΙ Οἤ 6 ἢ 
ἀαἰοτίθα ἀπα 1 ΚΑ] ϑἰθυῦθη οὐδ ἀπ ἀπάθγθη αγάπαθη ἰγ ἅδη δκδᾶθ- 
τ ΐβοῆθη {Ππίρυυϊομῦ Ὀϑαθαίβατηθη Ηδηβοῃγ θη οἷπθ Αὔβνγ ἢ] σοίγοίίθῃ, 
ἄργθη ΕΡΘΌΠΪβΒ Ὑ]Γ ἴῃ 

50 ιἰοπίαγυοκίαξο!η 
νοι 6 1824 οπὺ Ὀγυοκῆβοηθ σου]θροη. Ὧ1ϊ6 Βαοργοαπκίϊου ἰδὲ σοῦ ΘΓ 
ΕἸτιηα Μοίβεπθδομ, ΒΕ αν ἃ Οο. ἴῃ Βου]η- ΞΟ Ό υρ 5 βογρία ἰρβῦθ 
Δαβροίμ στ πτογάθη. ῈῚ πἰθασρο Ῥυοὶβ γοὴ 

θ Ναγκ Γγ 448 σθθυπάθπθ ἘΧΘΠΊρΙ ΑΓ 
οὐδ] δῦ Ἰεάθη ϑιαοπίθη αἰθ Απβομεΐεηρ. Εν ΒΒ ΘΥ ΘΒ ΌΘΥ 

- πογάθῃ 100. παπηογίοσίθ ΕΣΧΘΙΏΡΙΆγ αὐ Κατγίοι Πουρθβίθ! τ, αἴθ σὰπὶ ῬΓοῖβο 

γοῦν 12 Μαγκ Ῥεζορθὴ νγϑιάθῃ. 

Ργοβρακίθ πιἰξ πῃ] ϑνθγζθί ἢ πὶ 8 τι. Ργουθίαϊοι ὑπθθγθοῃποί νοπὶ ΘΓ. 



σἕῃ 3}. ιὲαταιδ, δ, σϑοθεῦδ λοτίαα π᾿ ϑοππη 
ογγαγίοπ: 

ὙΓῚ [ὦ 
χλ9η {ΠΙᾺ θίδ δ  δπ| 

5ιπι (ούταιιν, ἴν δύβετε ΘΟ ιἐπ αἰδαοισάθις απὸ οεὐἹάπεευε ὑπ 

ΦαἹ 070} 
ἀπ είποπ σοδηπδεπ 2,50 Ξϑλατῇ 

ς (εἰς δοτ σοτῇοαοπδοπ Θαπππίαπο [πὸ πίαγε πα οἱ 6πς 
[ἀγα γεπ (δ εαἀγῤγαπέοΤπ αὐὐϑδαουσοά δ, [οπδετπΊο, δαβ |1Ὸ 

παν παάὶ πθαῖ ππὸ ὃ οὐπὶ ποτα πΠτίᾳ ο θ᾽ γπίτε δαγδίείεπ, 
δίς ππαοδοπαγοίίς τοῖος απὸ ϑορσοίζοτιπο [τ ππήετο ϑδογρεί! 
ογγοείξεπ ππὸ δίς ( αλή ον 2 γοοίτογοεπ (τ δίεπ ἀπτέσεπ [ο[6π. 

(δ δτ{ἀγε (τίάπιίογιπαοπ Ππὸ δίπεπροζίοσί ἧδοῦ δίς 
(Φεοπαῷ δοῦ εἰπλοίποπ ες απὸ Ῥίον ἐπ δεν [{τατίαγεπ 
Θποοίάίιπα, ϑσσταρδίζαγοθ, ὥρτα ἀν γε τἀπὸ τοοτή δεν [σπ|{ 
ἀρθτοῦ τἀπὸ (ΘΟ ΐ!εγ ϑ(μ ἅτα πα τοὐπίάεπ. Ῥβότεου ππὸ 
οτποη, δοτοπ (Θίππ απὸ δοῖ ᾿ἰδετίεβαπο πίαε ππππίεἴθατ 
ἔξατ {π, [πὸ {π᾿ είἰποπι Εείποπ πξδτίογ δα) οὐξἁτί. 

{τοι {{α] τοί {π δόπὶ σοιπείπ  δ[{4}6ὲπ Θίππ ϑετγίαπδοπ 
[είπ, δαβ δαπιίς δίε δεμί.αγο ϑοττροίς δίδ {π δεὲπ λπῇαπα δε 
18. ζαδτδηιπδονίό σοπιοίπί {Π. Ὅεπ (  Υ{{{Πε|εγπ δοΥ πεῖ 
δεπίςἀοπ 3εἰς ϑοπι 16. δίΘ 18. Χαθτθιπδοῦε αὐπποπ 1α δίς 
δοπς}4}ὲπ ἐοζεδίϊάγοεν πποί απαν Γάγοπ εἰπ Ῥιάβαμεμ, δαγαπι 
Τίοπ εὖ ἀπαοδταύτ, απὸ δῦ 3είς Ὁοπι 16. αθτθαπδοῦξ αὖ 
δίοτ τοοζεπίία) παν [ον Ῥγοδεπ δαγβμδίείοπ, δίς {πρα  {{{6| 
Φγταύνοε ππὸ ἰεταίαν ἰδτεῦ Ξείτα τὸ δορβαπδοεῖπ, τος δ 2 
Τοπδοτὸ δίς [ορίοπ ϑ(δ}αγπίτο απὸ Ουίβ, άπρυ απὸ είθπίβ. 

ϑδοζοπδοτο 9δεαάγίαπα Τίοπ δα ϑϑΓἘ61{0Ὁ 2 ϑογοίοποπ. 
ἀπ ἰθπι οβοπδατε [αὐ οἴπο οἵ τοι δοετυοίς (δίπδοίς υοπ Ἔθοτνί 
ππὸ “βοίζε;: δαὸ ϑδο 66 δΙείδι Γοδεποία ππῦ δπτα) {είπε 
φθδο[οδίο, Φίο νοτιοσοπδο ϑὲο [ΘΠ οδοταδτείπιπα, δίο, Γογρεί 
δο{{4|ὲ ἐεζεδήαγεν {πὶ ϑδείταέ ἔσπιπιοη, 000 δὲπ εὐζοπ 
ϑδογτα) δανοΠ{, πιίξ δὲπι Ξογίο απ δίε ϑθείζς 21 Ἄθοτε 
ἔσπιπιοπ 1 [αῇοπ, τὐἱ δὲπ (Θίππ [τ δίς (δεζαγίαγέε δε 
δοπ}ἃγοπ ΘΓ ΘΓ εδε τὐεΐξεπ ἀπὸ ζἀγάτίοεπ δοΙ{επ. πὸ το 
θοῦ απαῦ δαλι δείίτασοπ, δαβ δίο 9θ 0 6[{εδεγ {πὶ ϑεήαπρε 
γϑοίτοΥ σοίγασο τϑετδοπ. ϑδεί δοὺ θα} τσπ Φογ ππὸ 
θξοοδίο τοπτδς τιδοίἀ απ δίς ἁϊοίεπ ἐεθατίεπ φαγί 
αοοτίοεπ, οὔπε δαβ δαδεί Γράζετο, αδοῦ τοουίθοίς απὸ δατα) 
ῆτε ατοβο ϑῥογδτείίαπα αἰό Ὀο[ἐδείππια) απραρτοάνεπδε 
ΠΟΥ Π δ ἕπτ σοξοπιπιοπ Ἰοάτοπ. 



9ι, αταιβδ τ. δ. σδϑοβοῖδ Θβοῖίαα {πὶ Ξϑοπη 

πὶ ὲουειδεῦ 1910 σοίαπροίε ἐπτ ἡ μόσαθε: 

φυίς ΦιΠ ἐ ὅθ 1 
Ὁσπ δεῖ 

οἰ αἰφιπα ππὸ 
δὲ ΕΥ̓  ΘΠΠΠῚῸ 

Ὁατρ οἴ θη 

ὙΠΡτεΦΓ δ {{Φ 

(δυο ϑϑαπὺ: ΦΟίς διεζϑίίές δὲν ὅεβτς 
Ὡιρείίεν Φϑαπδ: Φίς ρο[είος (ὁπεοίξείιπα δὲν ξεδτὲ 
Φεῦ ϑϑαπὺ: 9 εν δίδΠ{ᾧς (Θέοῇ δεν ξεβτὲ 

ει δί[[{ἰ6 ε πόσαθε 

Θγεί Φείίε ἐπ ςιοοί ϑάπδεπ σοδεπδεπ 

γείδ 14 φϑηατέ 

[δτεάιτ {40 ὁ ὁδαπρευρετέ, δα απ δίε (ὅπί; 
τοίξείιπα δὸῦ γτοίείαπιἀγεπ ἘΒεοΙσαίε, θοη ατύβτεπι 

δίπῇιαβ σεισεΐεπ {{, απὸ δα απαν δόπὶ σοσεπιράτείαεπ Ἔθεο: 
[σασεπαεζαάγοαγε ἱπιποῦ απὸ πεῖς {τπάγέδατε ϑπτοσππαοπ αἰδέ, 
γοίτο δίου 211 εἴποπὶ {0 πίοστίαοεπ Ῥτοίζε απ δεπ ϑατΕΓ 665 
δταάί, δαβ οὐ ἰοδοῦ 9ιδοτδ εξ, ἰεδοεπι ΦΡεοίσαεπ πιδοίίαι 
αεπαάῃ τοίτῦ, δα αν 21 εὐσεγῦθοπ. Ὅεππ απαὺ δῖε 
δί[οτίζάγε απὸ ἐγεσειζαγο τ᾽ οὐγάναπα πἀπίεγου Ξαρο {πὶ οἰπρεῖπεπ 
οἰοί[ααὐ ἰδοῦ δὸπ Θιαπονραπέ ὁ δίπαπδαοιοαάιεπ {{{| 
ἴο Ππὸ δοαγ {είπε {δεοίσαίάνεπ ὑϑαπρισοδαπέοπ πὸ δε θῸπ 
ἰῃπι σείιϊδίε Φϑηείθοδε δὲγ οἰ ἀλεπ ΘΙαμδεπὀοτξεπππίδ 
αἰαὺ ἐπ δὲτ (Θεαοπιοατέ ποαν ἱππποῦ ἴὸ τοϊγαπι, δαβ εἶπε 

᾿ ϑδεπαιπθααδο {είποῦ δεξαπποει Φβογξεθ απ δα Ὑπίρτοῇο 
δεγ Φρεοίοσοπ τοάνποπ δατί. 

ὄδοπ δίείετ διΠᾳεπ Δ ιόραδε ἔόππεπ εἰπλεῖπε ϑάπδε 
παἰάγε αδαραοδεπ τϑετδεπ. 



Α. αγοιβ ππᾷ Ε. ὙΘθΟΥ 5. ὙΟΥ]ᾶρ ἰῃ ΒΟΠΗ. 

ΦΌΟΘΌΘΠ ἰϑί οΥϑοπΠίθπΠοπΠ: 

ψ6|5οΠ6ς ππ6 ΠΟΙ4ΠΙ5ΟΠΟς 

1πΠ| Ἑσἢγι9ίΠςἢΠθη Κι 

Εἰπε ΜΝοτγίθϑιιπρ 

νοῃη 

αρΙπεαγά ΟΘ ΟΠ ΟΚο 

Ιν. 36 5. 80 Ρίεππιρε. 

[εγΓ νεγίαβϑου ζείοί ἴδρεγ αἱΐθ. πα πεῖ ἘοΥβοΠιιΠρῈΠ 

γείεγίεγε πα, ννῖθ ἀθγ ἢ τ βίο Πα Κα] π|5 'π ἤθη [16]|5 0 Π6π νντγΖειῖ 

ὉΠᾺ νοπ ϑειίθπ ἀ65 Ποία πίβοποπ Ὀθοι π Ππβὲ ννογάθπ ἰϑί. 16 

ΟΕβοΠΙο πίε ἀ465. Κιγοποπίδῃγθ, ἀἴ6 Ἐπίβδίεπιπρ' ἀογ Ταιιΐ- ππά 

ΜεβιΠυγρίοη, 445 Αἰὐϊκοπιπιεη ἀογ Ηδφι]Πρεη- τᾷ ΒΙΙάογνεγ- 

ΘἤιΠρ᾽ ππα ἀηάθγεβ ννεγάθη ΠΊΘΠΓ ΟὝΘΓ ννοπΊίρογ δι τ Γῇ 

5ΚΙΖΖίογί. ἈΠΠΊΘΓΚΙΙΠΡῸΠ νογυνθίβθη δι α16 ννἱοπιϊρϑίεη 6 |16η- 

ϑίθι θπ τππα αἷθ νυ] Πίρϑίθ 1 Πογαΐμγ ππα ἀἴθπεπ ΖιρΊείς ἢ Ἃ(6Γ 

Και ΘΟ ΠῈπ ΑἸβο παπαθγϑείζιπρο' π|ϊΐ ἀ6Γ ὈΙΒΠογροη Ἐογβοπιπρ. 



Α. ατοιβ ππᾶ Ἐ. ὙΥΘΌΟΥ 5 ὙοΥαρ ἴῃ ΒΟΠΗ. 

) 6 Γ 

ΛΞ Υ Δ ΈΞΕΝ Ξ οἴφὶ 

ΕἸπα6 [θπδογ ᾿οβεηνογίαθαηρ πη Αππιεγκαησθη 

λ..}.} 

Ηδηβ 1,1οίΖιλδττι 

59 ϑοιίίθῃ. 1000. Ῥτοῖβ: Μδγκ 1.-- 

1π8}8]}{: 

ὙΥΡΊ]5 νἱϑτίθ ἘΚΙοσθ. [88 φοϊάθῃηθ Ζϑι(α] 6 ἴπ ἀ6Γ τὔπι βοῃ θῃ 

Πγτῖὶκ. Ηοτᾶζ ὑπ δϑουίοσιαβ.υ. δ5 ϑᾶκυϊσμη. ΑἸθχαπθ ἀ6Γ 

ατοβθ 415 ὙΥ οἰ Κὔπϊσ. Ὅϊο Ὀιδαοοῆθη ἀπα α16 ϑοίογυοσβίθ  ὰπρ, ἸὮΓ 
αοικὔπιρίαμη. Οἶδα ἀπᾶὰ Αὐριυβίμβ 4185 ΥΥ δ! Π61]]ὰπα. ὙδΥΡῚ] ὑπ 

ΗοῖὰΖ ἄβθοσ 416 διιρτιβίθιβοῃθ Ζοὶϊί. Απριβίιθβ ὑπα 416 ΗρΙ]δηαβιαθθ. 

16 βρᾶϊζοσ Καϊβθυζοιί. 116 οὐ θηίδ!]βοηθ α1Ζ6 1] ἋἀοΥ σὐμἸΒΟ 6 ἢ 

Ηδ:]απαάβ᾽ 466: ΒαθΥ]οπίβομθβ πᾶ ἄργρείβομθα αοεκαπιρσθιτη. ἄργρ- 
Ἐ56}6. τη θβϑι Δ: 8560 06 ὟΥ οἰββαριιηρθη. ΠῚ6 Νθββίδβϑ 66. ἴῃ ΑἸ Εἶβγαθὶ ππᾶ 

ἴτὴ 1} ]Βοηθη ὙΟΙΚΟΘ. 48 Ὀτομτιβίθηξιμη. ὍΘ᾽ ΟἸΙ]Π] θη τι8. ΘΓ 

ΗδθΙ δ ἀβθοουι τ 465 ῬϑαΪα8. 

» ΑΒ ΟΟΥ δ υΐαββου. Ὀϊοίοί, δύ 50 ὉΠΊΒΙ Ομ Τρ σ ΒΑ ΠῚ ΠΙ6]Ὁ, 50 νουβι οἰ 
ΔΌΡΘΟΡΟη ὑπα ἰουηη]Ἕοῦῦ, α49 ὙΪΓ ὉΠ Δ8]]6Ζοὶς ἔθσῃ σὸρ φσονυγασίθῃ 
Ξρθκυϊη τ οπθη δαΐ 5ἰομθγθιη Ὠἰβίου βομθη Βοάθη Π8]16η. ... Ιοἢ βοι]ῖθβα 
τηῖϊῦ 6 πὶ ὙΥΌΠΒομο, 44} ἀοΟἢ ΠῚ ΠΊΘΥ, ἈΠΟ ὙΘΠΠ ΠΊ8Π ὙὙἱ6 Πῖδθυ σοὶ οσθηί- 
16 ὙΠ] ΘαΘΥΒΡΥ ΟΠ ΘΗ τη, ἴῃ ὈΠΒΘΥΘη ἰμθο]ορίβομοπ Ασθοϊΐθη 850. πϑηΐσ 
ῬΏγαβΘ πα βονὶθ] 5ϑοῃ]οΠ ον ΤΠ ΠΑ] βίθμθη πιῦρσθ, ττῖθ δαΐ ἄθη 59 ϑοϊίθῃ 
6. Κιθίπθη Τὐθίζηη μι μβομθη ΒΟ γί." 

Ῥχοΐ. ον 8" - ΕΥ̓ ηρθη ἴτη,, ΤῊ ΘΟΙορΊβομοη 1 ςογαϊαγ αι 1900 Νῖ. 39." 

0 85 ΤΏρτηδ ἰβύ ΘΌΘΩΒΟ 56 ὮΣ Δ]]ρΡΘΙηθἴΠ Υ ΤΟΙ Δ Πη6. ΒΙΟΠΘΥ, 415 ΤηΪγ 

βοῖὶπθ Θαγο γα πρ τηπιβίθυρ α]τἰρ σὰ βοὶπ βομοὶπί. “ 

Ρχοῦ. ὙὟ. Βαυθυ- Μδγθυγρ ἴθ ἀοΥ, ΤΉΘΟ]. Τὐϊογαύαγζοϊϊαηρ 1910 ντ, 7." 



Α. αεγοιβ ἃ Ε. ὙΟΌΟΥ 5. γοΥ]ὰρ, ΒΟΠΠ. 

ΞΟΘΌΘΗ ΟΥΒΟΝΊΙΘΠΗ: 

ΗΘ ΌΡΘΌΙ 
ὈΠᾺ α85 58|150ῃ6 Ἀθοῃΐ 

ΕἸ 6  οοΙ στ ΕΙΠΕ 

Ηδη5 ΕΘΏΣ, Ργοίοθθβου. ἴῃ {6Π8. 

{τ ΕΘ ΣΘΟΌΝΜΙ 

ΠῚ Ὑουΐδββοι οἱ δὲ θ᾽ η6. ΔηΒΟΠΘΆ]1ΟΠη6. Ὑ ΘΥΘ] ΘΙ ομππρ 465 5611 - 

ΟἸ]ΒΟΠ ΘΗ ΒΘΟμίβ, ΜΠΠ6 65 ΖΓ Ζοϊύ 465 Κὔπ!ρθ ΗδΙηΤηυΔΡΙ [ἰπ 

ΒΑΟΥ]ΟΠΐΘη σαὶ ἀπα ἀ685 σΘΥΤΠ Δ ΠΙΒΟΠΘΗ ἈΘΟμίβ, 16 68 5108 
Ὥ8Οἢ ἃἀ6Γ Ἠδϑιομερυ παπηρ Ὀ6Ὶ θη 58 |150 060 ΕὙΔΉΚΘη ΔΙΒΟΘΌΙΠαοί 
Βεῖίθ. ὙΥΊΘΟἢ] α16 αθβθίζρθθαηρθη ΒΘΟμΒα Πα ΖΒ ποσί 98} 16 

ΔΘ ΠΔΠ ΘΙ ΠΘΡΘΠ, ὑπ Ὁπίροῦ σ8ΠηΖ ΥὙΘΓΒΟΒΙΘἄθηθη ἤδββ6- παπᾶ 

Καυϊ! τ θοαϊπραηρθη Θηἰβίϑ θη 5|ΠηΠ4, ΖΘΙΡῸΠ. 510}η8 ἋΟΟ0ἢ οἷπθ ΕἼΠ]6 

γοη [6 ὈΘΓΘΙ ΒΕ ΠΡΌ, ΒΟΜΟΪὮΙ 1η ἀ6η ΘΟ βρυπη] θη, 186 ἴῃ 

ΘΙ ΠΖΘΙΠΘη ΝΟΙΙΊΘΗ. 

Τῖθβαβ ἀθθυυΆβο 6 η486. ΕΥΡΘΌΠΙΒ πο ΕΘΩΣ πΐομέ ΠῸΓ ζθβέζα- 

5Βί6 116}, ΒΟΠάΘΙη ΔῸῸἢ Ζι οὐκ ἄσθη. 16 ΜΟρ]ΟΗΚοΙῦ οἰποῦ ὕθθ6Γ- 

ἰτᾶραηρ ὈΔΌΥ]ΟΠΙΒΟΠΘη Πθομίβ δαΐ (85 ϑϑυΤΉΔΉ1Β50η6, οὕγα ἀατῸἢ 
οι Πὰπρ ἀο᾽ Ἠδτηθυ, ποὶδύ ΘΓ ΘηΘΥΡΊΒΟἢ Ζαγοκ. ἘΕ σ]δαθέ 

ἄασορσθη, ἀ885 Ὀθὶ ἀογ ΒιΙἀὰπρ 465 Πθομἐβ νγοὶῦ ΤΠΘὮΓ ἀπ Π Δί1 01.818 

Ε]θιηθηίθ 4. ἢ. Κυιδέίϊθ, ἀ1ἴ6 νοθῦ Ναίίϊοηῃ πα δββθ πη δηρὶρ 

9164, ἰδέ ὙΆΓΘΠ, 8415. αἴθ Βἰβίου 50 η 6. ΠΘΟμίββομ]θ ὈΙΒΠΘΙ 8ῃ- 

ΘΘΠΟΙΏΙΠΘη δαί. ΑΡΘΙ Δ Παογουβοῖίβ Ὀθίσδοῃίοί 6Γ 1686 τϑομίβ- 

ὈΠάΘη θη ἘΠΘπθηΐθ 8415 Δυμβηρὶσ γὸη δα ππα Ζοϊΐ, 8110 4180 

πομέ ἴῃ ἀθη ΕΘΉ]ΘΙ οἷπθ8 Ναίαγγθοηῃῖβ Ζα ΟΚ. 



ὙἸΑ, ΜΑΒΟοῦΒ ὑνῇ. Ε. ὙΝΈΒΕΕ 5 ΨΈΒΙΙΑΘ ΒΟΝΝ 

20 ΑΝΤΙΚΕ ΕἸ ΟΦΗΤΑΡΕΙΝ, δυβσθν ΔΗ Πα εὐκιᾶσε νος Ρτοί. 
Ὅτ. Βἰεμβατὰ νῬᾶἄηϑβοῃ. 28 8. οὔο Μ. 

21 ΠῚΕ ῬΝΙΤΤΕΝΒΕΒΘΈΕΒ ὕ. ΓΕΙΒΝΊΘΕΒ ΚΑΘΤΕΝΘΕΌΝΟΝΟ 1522, 
1523, Βογασβο. ν. Ῥτοΐ. [᾿ς. Η. 1,16 Ζτη 4 π. 24 5. οἱδο Μ. 

..22[23 ὍΤΕ 10 }ὈἸ5ΟῊ -ΑΒΑΜΆΑ͂ΙΒΟΗΕΝ ΡΑΡΥΕΙ ΝΟΝ Α550.ΔΑΝ βρυϑοῆ- 
ἸΟῊ τι. 580 ἢ!}. Θδγκιᾶσι νοῃ [1ς. τ. ΝΥ. Βέδετκ. 39 5. ΤΟΟ Μ. 

2425 ΜΑΞΚΤΙΝ ΕΥΤΗΕΕΒΒ ρειβϑί!οῃθ [1666 Γ Πδγϑυβρερο Ό ἢ νοῃ 
π΄ ῬΡΟΓ ΒΕ ΑἸἹΡοτὶ ἘΓΕΙ  Ζτη ἀπτι, 31.5. οὐο-Μ.-: 
26,28 ΤΙΑΤΕΙΝΙΒΟΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΙΘΗΕ ΓΝΘΟΗΕΞΙΕΤῈΝ ΤηΪ Εἰ Π6Πὶ 8Π- 

Πδῆρ ᾿αΙΒΟΠΘΙ ᾿πϑο σχιζθη, δυβοανῃ ὑπα εγκί τε νοῃ 
Ῥτοῖ. τ. Ἐτηϑδί Ὀ1ΘὮ]. 48 5. 1.20. Μ. 

20,30 ΚῈΒ ΘΕΒΤΑΕ ὈΠῚ ΑΨΟΥΞΤΙ, Παγαυβρασθθθη πη εγκιᾶτί 
τ το τ. Εν 51 ΘΙ ΘΉΊΙ; 2.: ΑὔὕἸΗΠΠ 20:5; τ.20. Μ' 

31 ΖΨΜΕΙ ΝΕΌΕ ΕΥΑΝΟΕΞΙΠΕΝΕΒΑΘΜΈΕΝΤΕ, Ὠογαιβσαραῦθη τπά 
ΘΥΚΙά τ νοῦ Η;.- Β. σ' σεῖο, 15.595. ο.40 Μ. 

32 ΑΚΞΑΜΆΑ͂ΙΘΟΒΕ ΠΕΚΌΝΘΕΝ Ζαγ (σεβοῃιοῆΐε 4658 [θη 5 [Τὴ 
ΝΙ απ Ν' ΠΔῃτῃυπαάετέ νου (Ὦτ., Ξρυα ΠΟ ἢ ὑπαὶ 540 Π ] Ἰ ἢ 
Εὐκᾶστε νοῦ Ῥτοῖ, Τίς. τ. . ϑίδευκ. τό 5. οἱδο Μ. 

3334 ΒΌΡΡΙΕΜΈΝΤΟΜ ΓΎΒΙΟΟΜ, παὰβ Ὀγαομβίῦοκα νοη Ατ- 
οὨΠοοπυ5 ΑἸσαθὰβ ϑάρρῆο Οοππηπα Ρίπαδτυ, αβρονδη! ἀηαᾶ 
εὐκιᾶτί νοη Ῥτοῖ. τσ. ΕΥ ἢ5ὲ 16 ἢ]. 2. Αυῇ. 445. 1.20 Μ. 

35 ΤΙΤΌΒΚΘΊΒΟΗΕ ΤΈΧΤΕ ΠΙ: 16 ΚοΟηβίΔη ΠΠΟΡΟΙ Δ ΠΙ5Οἢ6 τη 6535- 
᾿ἰἰτατρῖα νοῦ ἄξει ΙΧ Ἰδῃσγῃυπάσγι: {76 θυβι μΈΠ ἢ ς ζΖιι- 
Βδτη τη Θηϑ.6 ! ὰηρ ἀ65 ]ΟΠΕρβίθη “86 ]Θηπηδίθυαἰβ νοη Ὁ. 
Απίοπ Βαυμηβίασκ. τό 5. οἱδο Μ. 

36 Τυτυξοιβθοηξ. ΤΈΧΤΕ ἵν; Μαπίη [Γαἴῆεῖβ οη οταπιηρ 
σοίοϑαϊθηβίβ, Τυοσῃ]αῖη, ΕΌΥΠΊΪα τα ϊ58586 οἴ σουητηηϊ- 
ΟὨΪΒ 1523 ΠΕΙΘΌΒΡΘΡΘΌΘη νὸη Ρτοΐ. Ὁ. Η δὴ [ϊ1εῖ2- 
ΔΉ Π. 24 5. οὔο Μ. 

.37 ΤΙΤΌΞΟΘΊΒΟΗΕ ἸΈΧΤΕ ν: Μαγίη κῃ εΥ5 Πδαΐβομα Μοββα 
1526, Βεγαυβρθρεθθη νοὶ Ῥτοῖ. ἢ). Η 8ῃ5 1,16 Ζ τῇ ἃ ἢ ἢ. 
16 5. ο.40 Μ. 

2840 ΑΥ̓ΤΙΙΑΤΕΙΝΊΒΟΗΕ ΙΝΒΘΟΗΒΙΕΤΕῈΝ νὴ Ρτοῖ. Ὀτγ. Ἐτπηϑβί 

: ΙΘὮΆ]. 64 5. τ.8 Μ. 
Δ41|43 ἘΑΛΒΤῚ (ΟΝΒΌΤΑΒΕΒ ΜΡΕΒΙΙ ΕΟΜΑΝῚ νῸΠ 30 ν. ΟἿ. 

Ὀ18 565 ἢ. ΟἾγ. τοϊί Κ αἰβεη βία ἀπ Απμδαηρ φρατρία νοῃ 
ΔΊ ΤΙ Θ μα’. 128 5. 3 Μ. νά. 3.40 Μ. 

. 44|46 ΜΈΝΑΝΘΕΙ ταϊϊυΐαα ΠῸΡΕῚ τοροτίαθ πούαῦβραρ. νοη Ῥτοΐ. 
Ὅτ. ϑιερέτιεαὰ ϑυάπδι5. 655. 1.80 Μ., ρ»Ὀά. 2.20 Μ. 

47|40 ΤΑΛΤΕΙΝΊΒΟΗΕ ΑΥ̓ΤΚΙΕΟΘΗΙΙΘΗῈ ΡΟΕΘΙΕ δυβρονδηϊς νῸπ 
 Ῥτοῖ. Ὁ. Ἠδη8 Γ1οἰζιαπη. 64 5. 1.50 Μ. 
δοή5ι ΠΕΚΚΟΌΝΡΕΝ ΖΌῈ ΟἘΒΟΗΙΘΟΗΤΕ ΠῈ5 ΒΑΥΕΕΝΚΕΙΕΘῈΒ 

ἐν ΠΝ. ΡΕΒ ΙΕΡΕΒΤΑΟΕΒΕΞΚ Ποιαυβροροῦθη νὸρ τ. Η. 
πὸ ΠΡ Ώτη ΟἽ. “16.5.. οϑὸ Μ. 



ἀρ ε τ. ἘΚΟΗΒΥΖΑΝΤΙΧΊΒΟΗΕΙ, Κ(ΤΕΘΗ ΤΕ 
ἘΠ ΥΠΙΠΕΙΣ 465. ΟΝ Ὑαπθμ βερες ̓οάϊετί 
Μ 888. 3.2. 5.» Ὁ.85 Μ'. ΤΟΝ ΣΤᾺ 

Ξ2 ΚΙΕΙΝΕΞΒΕῈ ΘΕΙΒΤΙΙΟΗΕ ΕΣ ΝΑΘΟΣ ΡΕῈΞ᾽ Χπ 
Ὠούαυβρεσ. νὸη ΑΙ τέ 1, εἶτ τ ἃ ΠῈ. 

55 ΜΕΙΘΤΕΒ ΕΟΚΗΛΕΤΘ ΒΌΦΗ ῬῈΚΝ ΘΟΥΤΙΙΟΗῈΝ ΓΕΝ, 
ὕΝῸ ΝῸΝ ῬῈΜ ΕΡΙῈΝ ΜΈΝΒΘΟΗΕΝ, (βεκ εκ 
Πεγδαβροσεῦθη νοὴ ΡὮΠΡΡ Βιγαιο ΠΣ - 

56. ΡΟΜΡΕΙΑΝΊΒΟΗΕ ὙΥΑΧΡΙΝΘΟΗΒΊΕΤΕΝ ΝΟ, 
αυβρενδηε νου Ῥτοΐ. τ. Εσπϑὲ ΕΒ}. ὁο 3 

57 ΑΙΤΙΤΑΙΊΙΒΟΗΕ ΓΝΒΘΟΗΒΤΕΤΕΝ Πιογατϑρ ΡΟ ΡΟΣ, 
ΞΟ ΝΗ; 5582... 1 86. ΝΈΕΣ Ἔ 

58 ΑἸ] θΙ5 ΗΏῈ ΓΑΤΌΒΟΙΒΟΗΕ ΟΈΒΕΤΕ ΠΘΓΆυΒ6᾽ 
ῬτοΙ Ὁ). ΗΘ σα ἐς 22. Ὁ... 1 ΟΝ 

59 ῈΒ ΜΙΞΝΑΤΕΒΑΚΤΑᾺΤ ἘΠ Το δὲ ΙΝ ΝΟΚΑΙΙΞΙΕΝΤ 
Ἠογϑιβοθο. νοὴ Ρτοῖ. ἢ. ΝΥ. 5έδεσκ. τό ἘΣ 

ἢ Οἰηθῖη ΘΟΏΤΕΙΌΘ ἢ 80 56ΙΉΈΠΕΙ ΕΙοματάβοπ ἀθευβεὶ 
Ο ΗΈ ν. Τευρθεογη, ἤσβσεσ. νη Κατ 4 π. 465. 
ὅτ ΤΙΤΌΒΘΙΞΟΗΕ ΤΈΧΤΕ νι: Πῖ6. ΚΙοπθπεἰβοῆθ ΠΠ 

ἄδη (οηβΕ ΠΟ 65 ΔΡΟΒίΟΪΟΥτ"Π ὙΠ ΤΩΙ ΔΌ δ ΌσΘη 
νοη Ρτοΐ. Ὁ. Ηδηβ Γ1ε πα πη. 32 8. ὁ 

62 Νυισλβι ΤΕΙΝΊ5ΟΗῈΕ ΓΝΘΟΉΕΙΕΤΕΝ Βεγδιβρθο. Ψι ἢ 
Ὅτ. στ πὶ 16}. 180 5. Βγτόβοῆ. 4.50 Μ., ρεΡ.. 

63 ΘΟΕΤΗΕΒ ἘΒΒΤῈ ΝΕΙΜΑΒΕΝ ΟἘΡΙΟΗΤΥΤΒΑΜΜΙΠΙΝΟ Π 
δηΐθη Πογασβοαρ νὸρ ΑἸΡ ετί "εἰ ἐξαύδα αι 
σ6 Ὁ. 1.20 Μ. ᾿ 

Β Φ. »τ' ΞῈ: 
ἈΣ ὕῃ [4 Ώ “ [9] 5 ῃ» (θτὴ 5 σῷ 5 Ω [ΩΝ ιν τω 

πὰ 
Ω [4 Ρει 

ΕΑ 
65 Αὐβ ὈΕῈ ΑΝΤΙΚῈΝ ϑοῆῦτει. ἜΕΣΑΤΕΣ δ ἀν ΕΓ 

δαΐ ρῬαρυτιβ ΠοϊΖζίαίεϊπ οβίγαξκα, ἈΡΒΕΝΘΗΣ ἀπὰς ̓ 
νοῦ τ. Εσῖςῃ Ζιερασγίῃ. 23 5... οἱδο δ ἐτρ 

66 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ Ετὔβομα πλϊξ τις σον ΔΗ] 6 πὶ ἀπ κοι 560! 
λάβεν Τρ νοῦ τ. ν1]Έ Ια. 5 Ὅ 55. Ὅ0Ὁ 5. 'Βτοβς 

ἜΞῚ Μ, σεῦ. 2.40.Μ. 
6 ἐπρύστεν ΘΟΗΕΚΝΒΕΒΟΘ᾽ 5016] νοῦ Ἐχαὰ Τυξέθη. 

νου Ρτοῖ. τ. Ἐάν ατὰ ϑοξγδάθι. 56.8: 1.20 
Οὃ ΤΑΤΕΙΝΊΒΟΗΕ ΘΑΟΘΒΑΙΙΝΒΟΗΒΙΕΤΕΝ αὐυβρον θα], ΟΣ : 

ΕταπΖ ΚΙσοπίοθτσ. 
09. ΑΙΤΙΑΤΕΙΝΊΒΟΗΕ ὈΙΓΘΉΤΕΚ ἴῃ. ΔΒ 8} μαιαιφοροῦς 

ἜΤΟΣ 91: Ἔτηϑί 16 Ή!. 



ὃ πἰνοῖε ἐγ οἱ Τογοιῖο 

- ΠΊΤΟΙ͂Σ, 
5 
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8. {{1πῈῈ 

ὦ Ὁ ΠσΑΒΡ 
ΞΕ 

ξ΄ ἸΕΒΟΝ 
8 πὰ 
«ἢ 

ΡΟΟΚΕΤ 

ὦ Ασα [ἰργαγυ σασζά Ροοκοῖ 

ὦ Ε ΤΟΥ. ΜΑΆΞΚΤΙΝ ΟΟ. ΜΙΤῈΡ 
μ “ὦ 
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